
1. Одреди непознати делилац: 
 
45 : X = 9,     10 : X = 10,   70 : X = 7,      8 : X = 1 
 
2. Дељеник је 81, а количник је број 9. Колики је 
делилац? 
 
3. Ако број 63 умањимо неколико пута, добићемо 9. 
Колико смо га пута смањили? 
 
4. Дељеник је 36, а количник је 4. Израчунај делилац.  
 
5. Ако број 27 умањиш неколико пута, добићеш број 3. 
Израчунај непознати број.  
 
6. 80 спортиста се превозило једнаким комбијима. Колико 
је било комбија, ако се у сваком превозило по 10 
спортиста? 
 

7. Када количник бројева 50 и 5 умањиш неколико пута, 
добићеш број два. Одреди непознати број. 
 
8. Бака је 60 колача распоредила на тацне тако да је на 
свакој било по десет колача. Колико је тацни 
употребила? 
 
9. Ученици једног одељења поделили су се у неколико 
група тако да у свакој буде 6 ученика. Колико је група, ако 
је ученика укупно 30? 
 
10. Ако број 54 поделиш непознатим бројем, добићеш 
производ бројева 3 и 2. 
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