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Тема "Основни бројни множества " 
 

Наставно ливче Деливост на природни броеви 
 

1. Во еден клас има 30 ученици. На часот по спорт и спортски активности добиле 42 
топки и се поделиле во што поголем број на групи така што секоја група да има 
еднаков број на топки и притоа сите топки да бидат поделени. Колку групи се 
формирале и по колку топки добила секоја група? 

 
2. Почнувајќи од 7 часот наутро, од некоја автобуска станица на секои 40 минути 

тргнува автобус за Велес, а на секои 25 минути за Скопје. Во колку часот помеѓу 7 
часот и 12 часот автобусите за Велес и Скопје ќе поаѓаат истовремено од автобуската 
станица? 

 
3. Наследници праведно поделиле 975 м2 ниви и 828 м2 шуми. Колку биле наследници 

и колкав дел од нивите  и шумите добил секој од нив? 
 

4. Ивана и пишувала писмо на нејзината баба на секои 12 дена, на својата тетка на 
секои 18 дена, а на својата сестра на секои 15 дена. 
а)ако денес испратила на сите по едно писмо, колку дена ќе поминат до денот кога 
повторно ќе испрати на сите по едно писмо? 
б)Колку писма во меѓувреме пратила на секоја од нив? 

 
5. Во една кошница има 48 јаболки, а во друга 60 круши. Колку деца можат да ги 

поделат јаболките и крушите така што секое дете ќе добие подеднаков број јаболки 
и подеднаков број круши? 

 
6. Две тркала имаат ист дијаметар 3 m  и 24 dm. Колкав е најкраткиот пат што треба да 

го поминат за да и двете тркала дојдат во почетната положба? 
 

7. Мајката купила 18 јаболки, 24 круши и 30 праски. Колку другарчиња дошле кај 
нејзините две деца и колку парчиња овошје добило секое дете ако мајката има дала 
на сите деца подеднаков број на парчиња од секој вид на овошје? 

 
8. Во цвеќарница има 115 жолти, 161 црвени и 69 бели рози распоредени во еднакви 

букети, т.е. во секој букет има еднаков број од секој вид на рози. Одреди го вкупниот 
број на букети и по колку рози од секоја боја има во секој  букет. Колку вкупно 
цветови содржи секој букет? 

 
9. Од 34 чоколади, 51 портокал, 68 јаболки, 170 бонбони и 85 гуми за џвакање се 

направени еднакви пакетчиња. Во секое пакетче има еднаков број чоколади, 
портокали, јаболки, бонбони и гуми за џвакање. Колку вкупно пакетчиња се 
направени и по колку чоколади, портокали, јаболки, бонбони и гуми за џвакање има 
во секое пакетче? 

 
10. Двајца велосипедисти истовремено тргнале од старот на кружна патека. Првиот ја 

поминува патеката за 18 минути, а вториот за 24 минути. После колку време ќе се 
сретнат велосипедистите на стартот на патеката? 
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11. Во еден парк се посадени лалиња. Посадени се повече од 350, апомалку од 400. Колку 
точно лалиња се посадени ако знаеме дека се посадени во редови, а во секој ред има 
по 51 лале? 

 
12. При изведба на една вежба гимнастичарките биле распоредени така што во секој 

ред имало по 22 девојчиња. Во еден момент во текот на вежбата девојчињата се 
распоредиле така што во секој ред имало по 33 девојчиња. Колку девојчиња ја 
изведувале вежбата? 

 
13. Колку плочки за поплочување му се потребни на мајсторот Јаков ако сите може да 

ги распореди на еден ѕид во 9 редови, на друг во 10 редови и на трет во 12 редови? 
 

14. Мартин, Петар и Јован редовно одат на пливање. Мартин оди на пливање секој 
четврти ден, Петар секој петти ден, а Јован секој шести ден. Денес сите тројца биле 
заедно на пливање. После колку денови ќе се сретнат заедно 

                        а)Мартин и Петар     б)Мартин и Јован     в)Петар и Јован     г)сите тројца ? 
 

15. Во една книжара стасале нови книги. Нивниот вкупен број е поголем од 650, а помал 
од 700. Книгите биле доставени во кутии така што во секоја кутија имало по 47 
книги. 
а)Колку вкупно книги стасале? 
Б)Во колку кутии биле доставени?    

 
            

16. Еден запченик го зафаќа другиот. Првиот има 35, а вториот 56 запци. Колку пати ќе 
се заврти секој запченик додека не се зафатат истите запци од кои почнало 
вртењето? Колкав пат поминал секој запченик ако растојанието помеѓу нив е 8 mm? 
 

17. Одреди го  најмалиот четирицифрен број делив со 3 и со 5. 
 

18. Одреди го најголемиот четирицифрен број делив со 18. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


