
MATEMATIČNI PROBLEMI 

1. Luka ima 23 evrov, Simon pa 10 evrov. Gresta v kino. Vstopnica stane 15 evrov. Ali 

imata dovolj denarja? Odgovor utemelji. 

 

2. V razredu je 30 učencev. Med njimi je več deklic kot dečkov. Koliko dečkov je v 

razredu? Zapiši vse možnosti. 

 

3. Kovance v vrednosti 200 € želimo zamenjati za bankovce z enakimi vrednostmi.  

Opiši vse možnosti. 

 

4. Otroci so na izletu naročili hrano. Eni so se odločili za topli obrok, drugi za sendvič. 

Topli obrok stane 4 evre, sendvič pa 2 evra. Iz razredne blagajne so porabili za 

naročilo 100 evrov. Kaj so naročili? Poišči čim več možnosti. 

 

 

5. Miha je privarčeval trikrat več denarja kot Uroš. Skupaj sta privarčevala 196 €. Koliko 

več je privarčeval Miha? 

 

6. Za 3 kg jabolk plačamo 2,46 €. Koliko stane 1 kg jabolk, 5 kg jabolk in 9 kg jabolk?  

Ali ima 10 € dovolj za 11 kg teh jabolk? 

 

7. 60 učencev 6. razreda je odšlo na izlet. Vsak učenec je prispeval 20 €. Koliko bi 

prispeval vsak, če je 10 učencev zbolelo? 

 
 

8. Enaka šolska torba stane v 1. trgovini 40 €, v 2. trgovini pa 50 €. Zadnji teden v 

avgustu so v 1. trgovini na blagajni zaračunali 10 % popust, v 2. trgovini pa 25 % 

popust. V kateri trgovini se bolj splača kupiti šolsko torbo? Utemelji. 

 

9.  Marko ima 2 žici dolgi 24 cm. Z eno oblikuje kvadrat, z drugo pa pravokotnik, ki ima 

eno stranico dolgo 25 mm. Obseg vsakega oblikovanega lika je enak dolžini žice.  

a) Izračunaj ploščino oblikovanega kvadrata. 

b) Izračunaj ploščino oblikovanega pravokotnika. 

 

10. Učenci 6. razreda so se odločili za skupno mesečno varčevanje v šolskem 

skladu.  V mesecu septembru so vsi učenci 6. razreda prinesli naslednje zneske:  

Trije učenci po 3,30 €, šest učencev po 3,10 €, štirje učenci po 3 € in osem po 3,60 €. 

a) Koliko evrov bi moral v septembru prinesti vsak učenec, če bi vsak prispeval enak 

znesek? 

b) V naslednjih sedmih mesecih je vsak učenec 6. razreda prinesel v šolski sklad še 

vsak mesec po 3,50 €. Koliko denarja so prihranili učenci 6. razreda v šolskem 

skladu po osmih mesecih? 



 
 

 

 



 


