
 

 

1. У штали је 5 крава. Колико је то ногу? 

2. Тања је убрала 9 јабука за излет, а Сања је 

убрала 3 јабуке мање него Тања. Колико су 

укупно јабука убрале? 

3. Три брата су уштедели заједно 19 динара. 

Лазар је уштедео 4 динара, а Милан 5 динара 

више од њега. Колико динара је уштедио Ђорђе? 

4. На 2 полице има по 10 књига. Када са прве 

полице пребацимо на другу 3 књиге, колико ће 

књига бити на свакој полици? 

5. Ана је купила жваку за 9 динара и гумицу за 4 

динара. Колико новца је имала, ако јој је остало 5 

динара? 

6. Када из леве корпе пребацимо у десну 4 

јабуке, у обе корпе ће бити по 7 јабука. Колико је 

јабука више било у левој корпи? 
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1. У дворишту је 8 кокошака. Колико је то ногу? 

2. У бутику има 18 хаљина. Првог дана је 

продато 6 хаљина, а другог дана за 6 више него 

првог. Колико хаљина је остало у бутику? 

3. Петар је купио сличице за 8 динара и привезак 

за 6 динара. Колико новца је имао, ако му је 

остало 2 динара? 

4. Ивана је попунила 5 албума, Лела је попунила 

3 албума више него Ивана, а Вања за 7 мање од 

Иване и Леле заједно. Колико су албума укупно 

попуниле? 

5. У 3 касице је укупно 20 динара. У првој каси је 

5 динара, а у другој 4 динара више. Колико новца 

је у трећој каси? 

6. Када са једне полице пребацимо на другу 3 

књиге, на обе полице ће бити по 9 књига. Колико 

је књига више било на првој полици? 
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