
 
1.Производ бројева 4 и 5  увећај за 9. 

2.Број 8 увећај производом бројева 3 и 7. 

3.Први сабирак је производ бројева 9 и 4 а други највећи број 5. десетивце.Колики је 
производ? 

4.У једној корпи има 5 бомбона.Колико има бомбона у 9 такбих кутија? 

5.Стева има 7 кликера, а Бојан 4 пута више.Колико кликера имају заједно? 

6.Зорана има 6 салвета, Мира за 5 више а Бранка 5 пута вишеод Зоране. Колико имају 
све три заједно? 

7.Зора је купила оловку која кошта 8 динара, а Маја бојице које коштају 4 пута више од 
оловке.Колико су укупно новца потрошиле? 

8.Миша је сакупио 9 сличица а Влада 3 пута више.Ко је сакупио више и за колико? 

9.Број 6 увећај 3 пута па добијени резултат увећај за 64. 

10.У три кутије има по 7 новогодишњих украса а у 4 кутије по 9.Колико укупно има 
новогодишњих украса у свим кутијама? 

11.У једној перници има 8 оловака и у три пернице по 10 оловака.Колико има уупно 
оловака? 

12.Саша је у 5 кутија стављао по 9 кликера и у леви џеп 8.Колико Саша има кликера? 

13.Бака је штрикала по 3 капе свих 10 дана а једанаестог дана је иштрикала само 
2.Колико је укупно капа бака иштрикала? 

14.На тањиру је било 5 јабука а у корпи 7 пута више.Колико је укупно јабука? 

15.Душан чита стрип који има 65 страница.Шест дана је читао по 8 страница 
дневно.Колико старница миу је још остало да прочита? 

16.У школској сали је било у 9 редова по 10 столица.Ако је 17 столица слободних, 
колико је заузетих? 

17.Милица је купила чоколаду од 46 динара.На каси је дала 5 новчаница од  по 10 
динара.Колики је кусур добила?18.Учитељица је имала 9 кутија по 5 бојица.Ученицима 
је дала 26.Колико јој је остало?19.Од броја 61 одузми производ бројева 5 и 8.20.Број 45 
додај производу бројева 5 и 9. 

1.Производ бројева 4 и 5  увећај за 9. 

2.Број 8 увећај производом бројева 3 и 7. 

3.Први сабирак је производ бројева 9 и 4 а други највећи број 5. десетивце.Колики је 
производ? 

4.У једној корпи има 5 бомбона.Колико има бомбона у 9 такбих кутија? 

5.Стева има 7 кликера, а Бојан 4 пута више.Колико кликера имају заједно? 

6.Зорана има 6 салвета, Мира за 5 више а Бранка 5 пута вишеод Зоране. Колико имају 
све три заједно? 

7.Зора је купила оловку која кошта 8 динара, а Маја бојице које коштају 4 пута више од 
оловке.Колико су укупно новца потрошиле? 

8.Миша је сакупио 9 сличица а Влада 3 пута више.Ко је сакупио више и за колико? 

9.Број 6 увећај 3 пута па добијени резултат увећај за 64. 

10.У три кутије има по 7 новогодишњих украса а у 4 кутије по 9.Колико укупно има 
новогодишњих украса у свим кутијама? 

11.У једној перници има 8 оловака и у три пернице по 10 оловака.Колико има уупно 
оловака? 

12.Саша је у 5 кутија стављао по 9 кликера и у леви џеп 8.Колико Саша има кликера? 

13.Бака је штрикала по 3 капе свих 10 дана а једанаестог дана је иштрикала само 
2.Колико је укупно капа бака иштрикала? 

14.На тањиру је било 5 јабука а у корпи 7 пута више.Колико је укупно јабука? 

15.Душан чита стрип који има 65 страница.Шест дана је читао по 8 страница 
дневно.Колико старница миу је још остало да прочита? 

16.У школској сали је било у 9 редова по 10 столица.Ако је 17 столица слободних, 
колико је заузетих? 

17.Милица је купила чоколаду од 46 динара.На каси је дала 5 новчаница од  по 10 
динара.Колики је кусур добила? 

18.Учитељица је имала 9 кутија по 5 бојица.Ученицима је дала 26.Колико јој је остало? 

19.Од броја 61 одузми производ бројева 5 и 8. 

20.Број 45 додај производу бројева 5 и 9. 



 
 


