
 
MATEMATIČNI PROBLEMI, ODNOSI  (2h) 
 

- Rešite naloge v DZ 3. del, na str. 98, 99, 100. 

- Rešite spodnje naloge. 
 
1. Tabela prikazuje število prodanih vozil v  avtomobilskem salonu po mesecih. 
 
Podatke prikaži v zvezek s stolpci. Ne pozabi na legendo. En kvadratek je 10 
vozil.  
 

MESEC ŠTEVILO PRODANIH VOZIL 

januar 20 

februar 10 

marec 30 

april 60 

maj 80 

 
V katerem mesecu so prodali največ vozil? _________________________ 

V katerem mesecu so prodali najmanj vozil? ________________________ 

Koliko vozil več so prodali v maju kot pa januarja? ___________________ 

Koliko vozil so prodali skupaj? ___________________________________ 

Koliko vozil so prodali v maju in aprilu skupaj?_______________________ 

Koliko manj vozil so prodali v februarju v primerjavi z aprilom? __________ 

 
2. Mojca, Tadeja, Anja in Valerija so sestrice. Mojca ni najmlajša, je pa mlajša od  

Tadeje in Anje. Tadeja je starejša od Anje. 

 

Katera od sestric je najmlajša? 

Napiši imena sestric od najmlajše do najstarejše.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

3. Primož, Aljoša in Rok so bratje. Hodijo v 2., 4. in 6. razred. Primož ni starejši od 

Roka, Aljoša ni starejši od Primoža. Napiši, kdo hodi v 2., 4. in 6. razred. 

 

4. Četrtošolcev je bilo v petih razredih v vsakem po 26 otrok. Tretješolcev je bilo 25 

manj kot četrtošolcev. 

 

Napiši račune in odgovore. 

Koliko je bilo četrtošolcev? 

Koliko je bilo skupaj učencev 3. in 4. razreda? 

 
Četrtošolci:  

Tretješolci: 

3. in 4. razred skupaj: 

 

 

 



 

 

 

PISNO MNOŽENJE Z VEČKRATNIKI DESETIC (3 h) 
 

- Reši v DZ, številka 4, str. 6 in 7. 

 

Pri množenju z 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 množiš enako kot 

običajno, le da rezultatu dodaš ničlo. Poglej 4 že rešene primere pri 6. 

nalogi. 

 

- Pojdi na spletno stran Radovednih pet. Skupaj s starši se registriraj 
in pojdi na 4. razred, na matematiko. 
 

- Klikni slikico pri napredni obliki. Nato klikni na polje levo zgoraj, 

desno od hišice. 

 

- Izberi pisno množenje pod številko 15. Nato pa množenje z 

večkratniki števila 10 pod številko 5. Najprej si oglej razlago 

množenja (slikica spirala ali polžek), nato rešuj še naloge (klikni na 

sličice  svinčnikov). 

 

- Reši besedilne naloge v učbeniku na str. 70. 

 
 

Če nimaš DZ in učbenika, imaš spodaj pdf dokument. 

 

 
 

 
 

 
 


