
 

Задаци: 

 

1. Најмањи сисар је тајландски слепи миш – тежи око два грама, а дуг је до четири 

центиметра. Када лети он маше крилима 80 пута у секунди. Колико пута тајландски слепи 

миш махне крилима у минути? 

 

2. Београдска мумија је мумификовано тело које потиче из старог Египта, а које је 1888. 

године Хаџи Павле Риђички поклонио Народном музеју у Београду. Колико година Народни 

музеј поседује мумију? 

 

3. У  словенској митологији вештица (измишљен лик) се понекад  називана и Баба Јага. Она је 

чаробница која живи у шуми, у изби постављеној на кокошије ноге. Баба Јага хвата јунаке и 

прождире људе, а у пећи пече украдену децу. Врло често се помиње у руским бајкама.  

 Баба Јага је се спремала да исплете мрежу око свог имања дужине 1 509 метара  

 и    ширине 789 метара. Колико метара мреже Баба Јага мора да исплете? 

 

4. Дракула је измишљени лик, вероватно најпознатији вампир у литератури и на филму. 

Створио га је ирски писац Брам Стокер 1897. године написавши хорор  роман Дракула. 

Историјски лик Дракула, Влад Дракула III, живио је у 15. веку у Влашкој, био је сурови 

владар у суровим временима. Данас свако ко има новца може себи приуштити  посету замку 

грофа Дракуле у Трансилванији која се налази у централном делу Румуније. 

 

Маркови родитељи планирају пут у Трансилванију . Колико ће породица    десетогодишњег 

Марка, коју чине тата, мама и Марко  платити за обилазак двораца Трансилваније, ако је 

цена за једну  одраслу особу 13 110 динара, а за дете до 10 година 9 870 динара?  

 

...и луцкасти пети задатак:  

5. Вештица  припрема чаробни напитак који ће ставити у јабуку како би успавала 

_ _ _ _ _ _ _ . У напитак је ставила 3 003 капи свеже росе, 623 капи жабљег зноја,  

1 956 капи корњачине пљувачке и 12 985 капи скинуте са псеће длаке. Колико је капи укупно 

вештица употребила како би отровала јабуку? 
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1изба - колиба 
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Решења (салагалицу изрезати пре него што се подели  деци):  

 
 

 



 

 

 

 

 

 


