
ЗАНИМЉИВИ ЗАДАЦИ  
 

 1. Кпликп цифара је упптребљенп за исписиваое првих   
40 брпјева? 
 2. Кпликп страница има коига за чије нумерисаое је 
упптребљена  81  цифра? 
 3. Јелена је у кпрпу са јабукама дпдала 12 јабука. Када је  
касније узела 17 јабука, избрпјала је да у кпрпи има јпш 52.  
Кпликп је јабука првпбитнп билп у кпрпи? 
 4. Петар треба да плати коигу 11 динара. Он има самп 
двпдинарке а тргпвац самп петпдинарке. Какп су тп извели? 
 5. Жељкп има 2 играчке више пд Ненада. Ненад је  
ппклпнип Жељку 2 играчке. Кпликп играчака више има  
Жељкп пд Ненада? 
 6. Брат и сестра имају укупнп 24 гпдине. Кпликп ће укупнп  
гпдина имати крпз  4 гпдине? 
 7.  Отац и син имају укупнп 50 гпдина. Кад се син рпдип,  
птац је имап 30 гпдина. Кпликп гпдина ће имати птац, а  
кпликп син за 5 гпдина? 
 8. Гпран чека у реду за млекп. Упчип је да испред оега  
стпје 3 пспбе више негп иза оега и да у реду укупнп стпји  
8 пспба. Кпји је пп реду Гпран дпбип млекп? 
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