
 

 

1. Нацртај 3 комбинације новчаница и новчића тако да вредност сваке 

комбинације буде 20 динара. 

2. Никола је новчаницом од 50 динара платио чоколаду која кошта 43 

динара. Колико динара износи кусур? Нацртај новчиће којима је 

продавац вратио Николи кусур. 

3. Збир бројева 28 и 34 умањи за 45. 

4. Од броја 78 одузми збир бројева 27и 25. 

5. На једном имању има 23 кокошке и 17 патака. Гусака има за 28 

мање него кокошака и патака заједно. Колико је гусака на том 

имању? 
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