
VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.12 

 

1. Два картона облика тругла су спојена дуж њихових најдужих страна. Димензије једног тругла су 

2 dm, 35 cm и 0,5 m, док су димензије другог 650 mm, 4 dm и 3 dm. Колико је метара траке 

потребно да би се обавила новонастала фигура? 

2. Површина једног зида собе је 10 m
2
. Наспрам њега се налази зид на коме има прозор површине 

2,25 m
2
. На бочном зиду ширине 3 m и висине 2,5 m се налазе врата чија је површина 1,4 m

2
. Ако 

је соба облика квадра колико је литара фарбе потребно за кречење ове собе? 10 l фарбе довољно 

је да се прекречи 50 m
2
. 

3. На журци је двадесет особа. Колико литара сока треба купити да би послужили све госте соком у 

два наврата са по 200 cm
3
 и да за сваки случај буде још 2 dm

3 
по особи више од предвиђеног за 

случај да неко пожели још сока? 

4. Колика је запремина квадра чија је дужина 4 dm, површина основе 800 cm
2
, а висина осмина 

најдуже стране? 

5. Димензије предмета облика квадра од дрвета су 10 cm, 100 mm и 5dm. Колика је запремина 

дрвета ако се у квадру направи отвор унутар најдуже стране површине 25 cm
2
? 

6. Ако до врха напунимо мензуру у њу стаје 40 ml воде. Када се у истој таквој мензури налази 32,5 

ml воде, колики број истих металних коцкица, чија је ивица дужине 1 cm, може да се убаци у њу, 

а да се вода не прелије? 

7. Потпуно затворен дрвени сандук облика квадра, димензија 120 cm, 8 dm и 0,6m, направљен је од 

дасака дебљине 5 cm. а)Колика је запремина дрвета од ког је сандук направљен? б)Колика је 

запремина ваздуха која се налази унутар сандука изражена у кубним метрима? 

8. Колико пуних обртаја направи секундна казаљка док се мала казаљка помери оd 12:15 до 15:30? 

9. Петар је погледао на сат у 11:41 и почео да броји кругове које прави секундара. Колико је било 

време након што је Петар одбројао 12 кругова? Ако је најмањи подеок на сатној скали 1 min за 

колико подеока се померила минутара? 

10. Милан је добио на поклон шест рибица и акваријум дужине 7 dm, ширине 5 dm и висине 4 dm. 

Ако користи флашу од 1,5 l колико пута је потребно да је напуни водом са чесме да би у 

акваријуму било 3/4 воде. 

 


