
ЗАДАЦИ  ЗА  ВЕЖБАЊЕ (Први писмени задатак)  

Пети разред 

 

Основни ниво 

1. Израчунај: 
�144 − 24�: 12 

144: �18 − 6� 

144 − 24: �12 − 6� 

 

2. Дати су скупови: А = �5, 6, 8, 9�,� = �5, 689�,� = �56, 89�,� = �5689�,� = �9, 8, 5, 6�.  

Колико елемената има сваки од датих скупова?  

Који од датих скупова су једнаки? 

Нацртај Венов дијаграм скупова А и �. 

3. Колико дужи има на слици? Запиши их. 

4. На основу дате слике одговори на следећа питања: 

 

 

 

а)Наброј тачке. 

б) Наброј дужи. 

в) Наброј праве. 

г) Наведи две полуправе. 

д) Пресек праве а и праве b је тачка ____. 

 
 
  
 



 

Средњи ниво 

1. Израчунај: 
660 + 140: 4 + 10 

Троструки збир бројева 122 и 96. 

Разлика броја 2200 и двоструког броја 120. 

 

2. Скуп А чине слова у речи ИНФОРМАТИКА, скуп � чине самогласници у речи 

ГЕОМЕТРИЈА и скуп � чине слова која се понављају у речи МАТЕМАТИКА.  

Одреди елементе скупова: 	 ∩ � ∩ �,�\�	 ∩ ��, ��\�� ∪ 	. 

3. Нацртај кружницу 
(�, 2	�). У равни кружнице изабери тачку A тако да је �	 = 35	�� и 

тачку � тако да је �� = 15	��. Нацртај кружнице 
��	, 3	�� и 
���, 2	��.  

Одреди и обележи заједничке тачке:  

а) кружница 
	и	
�    

б) кружница 
		и	
�. 

 

Напредни ниво 

1. Израчунај вредност датог израза ако је � = 12. 

а) �3 ∙ � − 10�: 2    

б) 42 + 4 ∙ �� + 5� 

2. Нацртај два троугла тако да имају:  

а) заједничку тачку,  

б) заједничку дуж,  

в) заједнички троугао. 

3. Од 58 ученика једног разреда њих 30 воли да слуша рок музику, њих 26 слуша фолк 

музику, а 12 не слуша ни рок ни фолк музику. Колико ученика слуша и рок и фолк 

музику? 

4. Нацртај кружницу 
(�, 3	�), тачку А која јој припада и тачку �	тако да је �� = 2	�. 

Нацртај кружницу 
���, 3	��. Нацртај и обележи праву а која садржи тачке А и �. 

Обележи и запиши заједничке тачке кружнице 
 и праве а и заједничке тачке кружнице 
 

и 
�. 




