
 

 

1.  Ана има 8 година. Анина мама је старија од ње за 

29 година. Колико година има Анина мама? 

2.  Једна сликовница има 23 стране, а друга за 5 мање. 

Колико страна има друга сликовница? 

3.  У аутобусу има укупно 54 седишта. Заузето је 9 

седишта. Колико људи још може да седне у тај 

аутобус? 

4.  Један сељак је продао  37 лубеница и остало му је 

још 8. Колико лубеница је имао? 

5.  Никола има 34 динара, а његов брат за 7 динара 

више. Колико динара имају укупно? 

6.  Дивља свиња је појела у шуми 47 жирова и 9 

крушака. Друга дивља свиња је појела 48 жирова и 

7 крушака. Која дивља свиња је појела више 

плодова и за колико? 

7.  Из једног краја одселило се на југ 36 рода. Славуја 

се одселило 9 више него рода, а дивљих гусака за 6 

мање него славуја. Колико се одселило славуја, а 

колико дивљих гусака? 
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