
МАТЕМАТИКА - Одређивање дела неке целине (разломци)  

 

Добар дан! На ранијим часовима математике почели смо да учимо о разломцима, како се 
читају, записују и одређују. Данас обнављамо основне информације о разломцима и 
решавамо задатке. За почетак 

 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ О РАЗЛОМЦИМА И

 

 

Разломком изражавамо број делова неке целине. Разломак се записује помоћу два 
природна броја  и разломачке црте 

Бројилац
једнаких делова неке целине је издвојено (''броји'' делове)

Именилац
колико је једнаких делова подељена нека целина (''именује'' 
делове)

     

Сваки природан број се може записати у облику разломка, тако 
што ће именилац бити број 1, а бројила

Од два разломка једнаких именилаца већи је онај који има већи бројилац.

Од два разломка једнаких бројилаца већи

Проценат је разломак облика 

      Погледајте у наставку интересантан видео о разломцима, затим урадите дате задатке.

https://www.youtube.com/watch?v=8izunaqWgdM

5

2
 

бројилац 

 

 

именилац 

 

Одређивање дела неке целине (разломци)   

а ранијим часовима математике почели смо да учимо о разломцима, како се 
читају, записују и одређују. Данас обнављамо основне информације о разломцима и 
решавамо задатке. За почетак погледајте текст у наставку. 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ О РАЗЛОМЦИМА И ПРОЦЕНТУ  

 

изражавамо број делова неке целине. Разломак се записује помоћу два 
природна броја  и разломачке црте  

Бројилац се пише изнад разломачке црте. Означава колико 
једнаких делова неке целине је издвојено (''броји'' делове)

Именилац се пише испод разломачке црте. Он означава на 
колико је једнаких делова подељена нека целина (''именује'' 
делове) 

         Разломачка црта означава дељење. 

Сваки природан број се може записати у облику разломка, тако 
што ће именилац бити број 1, а бројилац сам тај број. 

Од два разломка једнаких именилаца већи је онај који има већи бројилац.

Од два разломка једнаких бројилаца већи је онај који има мањи именилац.
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Погледајте у наставку интересантан видео о разломцима, затим урадите дате задатке.

https://www.youtube.com/watch?v=8izunaqWgdM 
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Погледајте у наставку интересантан видео о разломцима, затим урадите дате задатке. 

 разломак 
 именилац 
 бројилац 
 разломачка црта 
 проценат 



Проверите шта знате о разломцима и проценту: 

 

 Обојте 1/2 круга                              Обојте 2/4 круга                       Обојте 2/3 круга 

                                                                       

 

2. Погледајте слику и одговорите да ли дуже траје 
4

1
  или  

3

1
сата?  

Дуже траје:_________сата 

 

3. Заокружите ДА ако је тврђење тачно или НЕ ако тврђење није тачно: 

 

а)  десетина броја 120 је 20      ДА НЕ 

б)  четвртина броја 800 је 200   ДА НЕ 

в)  50% од  3600 је 1800        ДА НЕ 

г)  
3

1
 oд 120 је 30              ДА НЕ 

 

4. Књига има 540 страна. Никола је прочитао десетину књиге.  

Колико страна је прочитао Никола? 

    

 

 


