
RAZLOMCI 
 

1.) Razlomkom iskazujemo dio neke __________. 

2.) Što iskazujemo razlomkom? 

3.) Čime iskazujemo dio neke cjeline? 

4.) Što pokazuje na koliko se dijelova dijeli cijelo? 

5.) Čemu služi nazivnik? 

6.) Što broji koliko dijelova cjeline promatramo? 

7.) Što iskazujemo brojnikom? 

8.) Kako možemo zapisati razlomak kojem je brojnik višekratnik nazivnika? 

9.) Kada razlomak možemo zapisati kao prirodni broj? 

10.) Broj 25 zapiši kao prirodni broj. 

11.) Navedi mjere za duljinu. 

12.) Navedi mjere za masu. 

13.) Koliko 1 km  ima m? 

14.) Koliki je dio kilometra  1 m? 

15.) Koliko 1 m ima dm? 

16.) Koliko 1 m ima cm? 

17.) Koliko 1 m ima mm? 

18.) Koliki je dio metra dm? 

19.) Koliki je dio metra cm? 

20.) Koliki je dio metra mm? 

21.) Koliko 1 dm ima cm? 

22.) Koliko 1 dm ima mm? 

23.) Koliki dio decimetra je 7 cm? 

24.) Koliki dio decimetra je 29 mm? 

25.) Koliko 1 cm ima mm? 

26.) Koliki dio centimetra je 6 mm? 

27.) Koliko 1 t ima kg? 

28.) Koliki dio tone je 56 kg? 



29.) Koliko 1 kg ima dag? 

30.) Koliki dio kilograma je 8 dag? 

31.) Koliko 1 kg ima g? 

32.) Koliki dio kilograma je 38 g? 

33.) Koliko g ima 1 dag? 

34.) Koliki dio dag je 2 g? 

35.) Koliki dio godine je 11 mjeseci? 

36.) Koliko 1 god ima mjeseci? 

37.) Koliko 1 sat ima minuta? 

38.) Koliki dio sata je 7 min? 

39.) Koliko 1 dan ima sati? 

40.) Koliki dio dana je 28 h? 

41.) Kako možemo pisati količnik dvaju brojeva a i b? 

42.) Kako u zapisu b

a

 nazivamo a, a kako b? 

43.) Koji su dijelovi razlomka; nabroji ih (3). 

44.) Napi razlomak kojemu je nazivnik k, a brojnik g. 

45.) Koju računsku radnju zamjenjuje razlomak? 

46.) Kada je razlomak jednak 1? 

47.) Da li se razlomak kojemu je u brojniku broj 144, a u nazivniku 3, može zapisati 

kao prirodan broj? 

48.) Koliko 1 hektolitar ima litara? 

49.) Koliki dio hl je 26 l? 

50.) Kada je razlomak manji od 1? 

51.) Napiši jedan razlomak koji je manji od 1. 

52.) Napiši jedan razlomak čija je vrijednost jednaka 1. 

53.) Kada je razlomak veći od 1? 

54.) Napiši jedan razlomak koji je veći od 1. 

55.) Kakav razlomak nazivamo jedno cijelo? 

56.) Mješoviti broj je skraćeni zapis __________ __________ broja i 

__________ razlomka. 



57.) Što je mješoviti broj? 

58.) Kakve razlomke možemo zapisati u obliku mješovitog broja? 

59.) Što su pravi razlomci? 

60.) Kako nazivamo razlomke koji su manji od 1? 

61.) Što su nepravi razlomci? 

62.) Kako nazivamo razlomke koji su veći od 1? 

63.) Je li razlomak 7

13

 pravi ili nepravi razlomak? Obrazloži! 

64.) Koja se računska radnja podrazumijeva u razlomku 2 7

3

 između broja 2 i 7

3

? 

65.) Koliki je nazivnik ako je brojnik 87, a razlomak je jednak 1? 

66.) Mješoviti broj 1 4

3

 zapiši kao razlomak. 

67.) Razlomak 3

7

 napiši u obliku mješovitog broja. 

68.) Razlomak 13

7

 napiši u obliku mješovitog broja. 

69.) Koji je razlomak od dvaju razlomaka jednakih nazivnika veći? 

70.) Ako dva razlomka jednakih brojnika imaju različite nazivnike, koji je od njih 

manji? 

71.) Koliko jedno cijelo ima petnaestina? 

72.) Kako zbrajamo dva razlomka jednakih nazivnika? 

73.) Čemu je jednaka razlika dvaju razlomaka jednakih nazivnika? 

74.) Što ćemo dobiti ako zbrajamo dva razlomka takva da su brojnik i nazivnik prvog 

razlomka jednaki te brojnik i nazivnik drugog razlomka jednaki? 

75.) Što se događa s količnikom ako djeljenik i djelitelj pomnožimo istim prirodnim 

brojem?  

76.) Što je djeljenik? 

77.) Što je djelitelj? 

78.) Kako nazivamo broj koji dijelimo? 

79.) Kako nazivamo broj kojim dijelimo? 

80.) Što znači proširiti razlomak? 

81.) Što se događa s vrijednošću razlomka kojeg proširujemo? 



82.) Što znači skratiti razlomak? 

83.) Što se skraćivanjem događa s vrijednošću razlomka? 

84.) Kakav zajednički djelitelj trebaju imati brojnik i nazivnik da bi razlomka mogli 

skratiti? 

85.) Kakav razlomka ćemo dobiti ako početni razlomka skratimo najvećim 

zajedničkim djeliteljem brojnika i nazivnika? 

86.) Koliki je najveći zajednički djelitelj brojnika i nazivnika neskrativog razlomka? 

87.) Kakvi brojevi su brojnik i nazivnik neskrativog razlomka? 

88.) Koje razlomke ne možemo skratiti? 

89.) Razlomak 3

7

 proširi s V ( 8, 12). 

90.) Razlomak 140

60

 skrati s D ( 8, 12). 

91.) Napiši jedan razlomak koji će skraćivanjem s D ( 1, 24) postati neskrativ. 

92.) Usporedi 3

7

 i 3

17

. 

93.) Usporedi 7

3

 i 17

3

. 

 


