
1.  Израчунај  усмено, са записивањем производ бројева: 

    1 340 ∙ 4 = _____________________________________       
    23 600 ∙ 5 = ____________________________________ 
    
 2. Израчунај писменим путем производ бројева: 

     500 295 ∙ 7 = ________                                               
    135 036 ∙ 9 = ________    
 
3. Који број се добија када се удвостручи производ бројева 1 743 и 3?  

___________________________________________________________ 
 
4. Знаш да један дан има 24 часа. Израчунај колико минута има: 

Један дан _________________     Једна седмица ______________ 

Три дана __________________ 
 

 5. За један радни дан фабрика чачкалица направи 123 456 чачкалица. 

Колико чачкалица та фабрика направи за радну недељу? (пет радних 

дана) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 6. У једној породичној забавној игри Пера је освојио 34 570 поена, Зорица 
три пута више поена од Пере, а Мина два пута више поена од Зорице. 
Колико поена је укупно освојила та породица? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

♣. Разносач новина у Београду сваког од 7 дана у недељи разноси 

новине трафикама правцем од Аутокоманде до Калемегдана, затим од 

Калемегдана до Сајма и потом од Сајма до Аутокоманде. Колико 

километара пређе ауто разносача новина сваке недеље, ако је растојање 

од Аутокоманде до Калемегдана 3800 m,  растојање од Калемегдана до 

Сајма 4500 m и растојање од Сајма до Аутокоманде 2700 m? 
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