
PONAZORITEV ULOMKOV – utrjevanje  

 
 

1. Ugotovi: 
a) Kolikšen del šolske ure je zadnjih 5 minut? ________________________ 
b) Kolikšen del dneva prespi človek, ki spi osem ur na dan? _____________________ 
c) Knjiga ima 150 strani. Maja je prebrala prvi dan 30 strani in drugi dan 45 strani.  

Kolikšen del knjige je Maja prebrala prvi dan? _______________________________      
Kolikšen del knjige je Maja prebrala v dveh dneh? ______________________________ 

     č)  Na naši šoli je 280 učencev. 160 učencev ima kosilo vsak dan, 80 učencev pa občasno.  
             Kolikšen del učencev v šoli nima kosila? ________________________  

d) Od 365 dni v letu je pouka 190 dni.  
Kolikšen del leta so prosti dnevi? _____________  
 
 

2. Ugotovi: 
a) V 7. a razredu od 24 učencev manjka 5 učencev. Kolikšen del učencev je prisoten? 

_____________________ 
b) Sosedi so zacveteli tulipani. Sedem je rdečih, devet je rumenih, belih pa je dvakrat toliko kot 

rdečih.  
Kolikšen delež tulipanov je posamezne barve? ________________________________   
 
 
 

3. V vašem razredu je ____________ učencev. Z ulomkom zapiši: 
a) Delež, ki ga predstavljaš ti: _____________ 
b) Delež vseh fantov: ______________ 
c) Delež vseh deklet: ______________ 

č)   Delež učencev, ki obiskujejo pevski zbor: _____________ 
d) Delež deklet, ki hodijo v glasbeno šolo: _______________ 
e) Delež fantov, ki se aktivno ukvarjajo s kakšnim športom: ________________ 
f) Delež deklet, ki so v tem šolskem letu že imele rojstni dan: _______________  

 
 

4. V 6.a razredu je 20 učencev. Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje  
lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih. Kolikšen del učencev je pri posameznih 
dejavnostih? 
 

5. Gozdarji so posadili 64 novih dreves. Med njimi je 24 smrek, 18 jelk, 
8

1
vseh dreves je hrastov, 

ostala drevesa pa so breze. Koliko je hrastov in koliko je brez? Kolikšen del vseh dreves 
predstavljajo smreke in kolikšen del jelke? 

 

6. Posestvo meri 200 ha. Od tega je 
20

3
 njiv, 

25

7
 pašnikov, 

10

4
 vinogradov, ostalo pa je gozd. Koliko 

ha je posameznih površin? 
 

7. V kvadratu s stranico 3 cm pobarvaj 
4

1
 z rdečo barvo, 

8

3
 pa z modro barvo. Kolikšen del kvadrata 

ni pobarvan? 
 
 
 
 
 
 


