
OPERACIJE S RAZLOMCIMA 

 

1.) Od kojih se dijelova sastoji razlomak (3!)? 

2.) Kakav broj može biti brojnik? 

3.) Kakav broj može biti nazivnik? 

4.) Za što je oznaka ? 

5.) Za što je oznaka  0?  

6.) Kako čitamo i što označava oznaka „“? 

7.) Možemo li svaki prirodni broj napisati kao razlomak? 

8.) Napiši broj 67 u obliku razlomka. 

9.) Koliko je 
1

n
? 

10.) Koliko je 
n

0
? 

11.) Koliko je 
n

n
? 

12.) Koliko je 
0

n
? 

13.) Što znači proširiti razlomak? 

14.) Što znači skratiti razlomak? 

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

16.) Što se događa s vrijednošću razlomka kojeg skraćujemo? 

17.) Za kakav razlomak kažemo da je skrativ razlomak? 

18.) Za kakav razlomak kažemo da je neskrativ razlomak? 

19.) Kada je vrijednost razlomka manja od !? 

20.) Kada je vrijednost razlomka veća od 1? 

21.) Kada je vrijednost razlomka jednaka 1? 

22.) Što je pravi razlomak? 

23.) Što je nepravi razlomak? 

24.) Što je mješoviti broj? 

25.) Možemo li pravi razlomak pretvoriti u mješoviti broj? Ako da, kako? 

26.) Možemo li nepravi razlomak pretvoriti u mješoviti broj? Ako da, kako? 

27.) Kako mješoviti broj pretvaramo u razlomak? 

28.) Kako nazivamo postupak kojim se zadani razlomci proširuju do razlomka s jednakim 

nazivnicima? 

29.) Što je najmanji zajednički nazivnik zadanih razlomaka? 

30.) Koliko zajedničkih nazivnika dvaju razlomaka postoji? 

31.) Opiši postupak određivanja najmanjeg zajedničkog nazivnika? 

32.) Što su prosti brojevi? 

33.) Kako još nazivamo proste brojeve? 

34.) Što su prim brojevi? 

35.) Što su relativno prosti brojevi? 

36.) Kako nazivamo brojeve koji nemaju zajedničkih djelitelja osim broja 1? 



37.) Što su složeni brojevi? 

38.) Kako nazivamo brojeve koji su djeljivi samo brojem 1 i samim sobom? 

39.) Kako nazivamo brojeve koji osim broja 1 i samog sebe imaju još neki djelitelj? 

40.) Kako uspoređujemo razlomke koji imaju jednake nazivnike? 

41.) Kako uspoređujemo razlomke koji nemaju jednake nazivnike? 

42.) Ako dva razlomka imaju jednake brojnike i nazivnike, koji je od njih veći? 

43.) Ako dva razlomka imaju jednake nazivnike, a različite brojnike, koji je od njih veći? 

44.) Ako dva razlomka imaju jednake brojnike, a različite nazivnike, koji je od  njih manji?  

45.) Ako dva razlomka imaju jednake nazivnike, a različite brojnike, koji je od njih manji? 

46.) Kad je razlomka manji od 1? 

47.) Kada je razlomak jednak 1? 

48.) Kada je razlomak veći od 1? 

49.) Kako pravac pretvaramo u brojevni pravac? 

50.) Kako na brojevnom pravcu nazivamo točku kojoj je pridružen broj 0? 

51.) Kako na brojevnom pravcu nazivamo točku kojoj je pridružen broj 1? 

52.) Kako nazivamo OE  na brojevnom pravcu i  kolika je duljina? 

53.) Što je jedinična dužina? 

54.) Kako određujemo položaj nekog razlomka na brojevnom pravcu? 

55.) U kakovom su odnosu poredak razlomaka po veličini i poredak razlomaka na brojevnom 

pravcu? 

56.) Kako zbrajamo razlomke jednakih nazivnika?  

57.) Kako oduzimamo razlomke jednakih nazivnika? 

58.) Kako zbrajamo razlomke različitih nazivnika?  

59.) Kako oduzimamo razlomke različitih nazivnika? 

60.) Kako zbrajamo mješovite brojeve? 

61.) Koji je neutralni element za zbrajanje razlomaka? 

62.) Što znači da je nula neutralni element za zbrajanje? 

63.) Što je množenje? 

64.) Kako razlomak množimo prirodnim brojem? 

65.) Što se može skratiti pri množenju razlomka prirodnim brojem? 

66.) Kako množimo razlomke? 

67.) Čime se u tekstualnim zadacima riječ „od“ zamjenjuje? 

68.) Što treba napraviti prije množenja razlomaka? 

69.) Što je bitno pri množenju mješovitih brojeva? 

70.) Nabroji i objasni svojstva množenja razlomaka. 

71.) Matematički zapiši komutativnost množenja razlomaka. 

72.) Matematički zapiši asocijativnost množenja razlomaka. 

73.) Matematički zapiši distributivnost množenja prema zbrajanju razlomaka. 

74.) Objasni svojstvo komutativnosti množenja. 

75.) Objasni svojstvo asocijativnosti množenja. 

76.) Objasni svojstvo distributivnosti množenja prema zbrajanju. 

77.) Koji je neutralni element za množenje razlomaka? 

78.) Što znači da je 1 neutralni element za množenje? 

79.) Koliki je umnožak razlomka i nule? 

80.) Objasni što su recipročni razlomci? 



81.) Koje svojstvo imaju recipročni razlomci? 

82.) Ako je umnožak dvaju razlomaka 1, što možemo o njima reći? 

83.) Može li broj biti recipročan sam sebi? Nabroji sve takve brojeve. 

84.) Ima li svaki broj sebi recipročan broj? 

85.) Kako razlomak dijelimo prirodnim brojem? 

86.) Kako dijelimo razlomke? 

87.) Kako se mješoviti broj dijeli razlomkom? 

88.) Koji je redoslijed izvođenja više računskih radnji? 

 

 

 

 


