
1. Јован има 34 дин., Миле 42 више од Јована, а Аца 24 мање 

него Јован и Миле заједно. Колико новаца имају заједно? 

 

 

 

 

2 Саша је уштедео 100 динара. Купио је свеску за 15 дин., 

оловку је платио 6 дин мање од свеске, а ранац 47 дин. 

Колико му је новаца остало? 

 

 

 

3. У жвинарнику има 16 гусака. Гусака је 3 мање од ћурака, а 

4 више од патака. Гуске, ћурке и патке чине укупан број 

кокошака. Колико има живине у том живинарнику? 

 

 

 

4. У једној кутији има 17 оловака, у другој 17 више него у 

првој, у трећој 27 мање него у прве две заједно, а у четвртој 

60 мање него у претходне три заједно. Колико је оловака у 

све четири кутије? 

 

 

 

5. За три дана Ивана је примила 72 честитке за рођендан. 

Првог дана је примила 26, а другог дана 19 честитки. Колико 

је честитки примила трећег дана? 

 

 

 

6. Умањеник је за 5 већи од умањиоца. Ако је умањилац 27, 

колика је разлика? 
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