
UTRJEVANJE 

1. Preden se je stric Tone odpravil na potovanje, je števec kilometrov v avtomobilu 

kazal 23 678. Ob vrnitvi je bilo na števcu kilometrov zapisano 80 090. Koliko 

kilometrov je prevozil stric? 

 

2. Dolžina meje med Avstrijo in Slovenijo je 330 km, med Italijo in Slovenijo 232 

km, med Madžarsko in Slovenijo 102 km, med Hrvaško in Slovenijo pa 670 km. 

Ali je skupna dolžina slovenskih meja daljša od 1100 km?  

 

3. Človeško srce utripne približno 70-krat v minuti. Kolikokrat utripne v enem 

dnevu?  

 

4. Zmnoži. 

3678 ∙ 79              1029 ∙ 73                    8093 ∙ 105 

 
5. Kolesar je v 3 urah prevozil 54 km. Motorist je isto razdaljo prevozil v 1 uri. 

Koliko kilometrov prevozi motorist v 3 urah? 

 
6. Deli. 

5634 : 7 =   67009 : 8 =       16 488 : 36 = 

27841 : 20 =   416 812 : 40 =            405 560 : 54 =  

 

7. Devet vrtnarjev je v šestih pomladnih dneh zasadilo 18 360 čebulic pomladanskih 

rož. Povprečno koliko čebulic so posadili v enem dnevu?  Koliko čebulic je 

posadil povprečno en vrtnar v enem dnevu? 

 

8. Matejina pot do šole je dolga 570 metrov. Koliko kilometrov prehodi Mateja vsak 

mesec zaradi šole, če ima mesec 20 šolskih dni? 

 

9. Sonce je vzšlo ob 5 uri 49 minut in 30 sekund ter zašlo ob 20 uri 51 minut in 15 

sekund. Kako dolg je bil dan?  



UTRJEVANJE - rešitve 

1. Preden se je stric Tone odpravil na potovanje, je števec kilometrov v avtomobilu 

kazal 23 678. Ob vrnitvi je bilo na števcu kilometrov zapisano 80 090. Koliko 

kilometrov je prevozil stric? 

R: 80 090 – 23 678 = 56 412 

Odg.:  Stric je prevozil 56 412 kilometrov. 

 

2. Dolžina meje med Avstrijo in Slovenijo je 330 km, med Italijo in Slovenijo 232 

km, med Madžarsko in Slovenijo 102 km, med Hrvaško in Slovenijo pa 670 km. 

Ali je skupna dolžina slovenskih meja daljša od 1100 km?  

Avstrijo in Slovenijo    330 km 

Italijo in Slovenijo       232 km 

Madžarsko in Slovenijo 102 km 

Hrvaško in Slovenijo    670 km 

 

R:    330 km + 232 km  + 102 km + 670 km = 1334 km 

 

Odg.:   Skupna dolžina slovenskih meja je daljša od 1100 km. 

3. Človeško srce utripne približno 70-krat v minuti. Kolikokrat utripne v enem 

dnevu?  

70 – krat v 1 minuti                  

1 dan ima 24 ur in vsaka ura ima 60 minut      24 ∙ 60 = 1440 minut v enem 

dnevu 

R:   70 ∙ 1440 = 100 800 – krat 

Odg.:   V enem dnevu utripne srce 100 800 – krat. 

 

4. Zmnoži. 

3678 ∙ 79              1029 ∙ 73                    8093 ∙ 105 

290 562  75 117 849 765 

 

 



5. Kolesar je v 3 urah prevozil 54 km. Motorist je isto razdaljo prevozil v 1 uri. 

Koliko kilometrov prevozi motorist v 3 urah? 
Kolesar:  V 3 h prevozi 54 km, torej v 1 h prevozi 54 : 3 = 18 km. 

Motorist: V 1 h prevozi 54 km, torej v 3 h prevozi 54 ∙ 3 = 162 km. 

 
6. Deli. 

5634 : 7 = 804, ost.6 67009 : 8 = 8376, ost.1    16 488 : 36 = 458 

27841 : 20 = 1392, ost.1  416 812 : 40 = 10420, ost.12   

405 560 : 54 = 7510, ost.20  

7. Devet vrtnarjev je v šestih pomladnih dneh zasadilo 18 360 čebulic pomladanskih 

rož. Povprečno koliko čebulic so posadili v enem dnevu? Koliko čebulic je 

posadil povprečno en vrtnar v enem dnevu? 

9 vrtnarjev v 6 dneh zasadi 18360 čebulic 

R: 18 360 : 6 = 3060 

Odg.: V enem dnevu so posadili 3060 čebulic. 

R: 3060 : 9 = 340 

Odg.: En vrtnar je povprečno v enem dnevu posadil 340 čebulic. 

 

8. Matejina pot do šole je dolga 570 metrov. Koliko kilometrov prehodi Mateja vsak 

mesec zaradi šole, če ima mesec 20 šolskih dni? 

R: 570 ∙ 20 = 11400 m 

Odg.: Mateja vsak mesec prehodi približno 11 km. 

9. Sonce je vzšlo ob 5 uri 49 minut in 30 sekund ter zašlo ob 20 uri 51 minut in 15 

sekund. Kako dolg je bil dan?  

20 h 51 min 15 s                 20 h 50 min 75 s 

-   5 h 49 min 30 s               -   5 h 49 min 30 s 

 ne moremo odšteti                 15 h   1 min 45 s 

Odg.: Dan je bil dolg 15 h 1 min in 45 s. 


