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1. ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 

  

Први задатак одређеног типа објашњавам 
ја, а од вас очекујем да ДОБРО проучите 
задатак и да сваки следећи решавате 
имајући у виду објашњење !  
Препознајте на који начин треба да га 
решавате! У томе ће вам помоћи понеки 
коментар крај задатка. 

1.  Тања, Сања и Bања имају 100 шналица. Тања и Сања имају 60 
шналица, а Тања и Вања 65. Колико која девојчица има шналица за 
косу? 
 
У овом задатку је битно да пажљиво читаш и бележиш и уочаваш разлике: 
 
Тања + Сања + Bања = 100 
Тања + Сања = 60               Bања = 100 - 60 = 40 
 
Тања + Вања = 65               Тања =65 – 40 = 25  
  
Тања + Сања = 60               Сања = 60 – 25 = 35 

Када у задатку 
појави више 
информација, 
користи боје и 
лакше ћеш уочити 
односе.   

 
 
 
 
2. Ове године мајка, отац и њихова ћерка заједно имају 68 година. 
Мајка и ћерка имају 36 година, а мајка и отац заједно 62 године. 
Колико година има свако од њих? Колико је година имао отац када му 
се родила ћерка?  
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 
 

Задатак 
сличан 

претходном 
примеру  

3. У корпи и две једнаке кесе налази се укупно 50 јабука, при чему у 
корпи има 14 јабука више него у  једној кеси. Колико јабука има у 
корпи, а колико у свакој од кеса? 

 
 
 



                                
 
     Кеса = X  
                                          Корпа = кеса + 14 
                                                      Корпа  =    X + 14 
 
 
Из задатка следи да је:Корпа + (кеса + кеса) = 50 
 
 
Уврсти вредности: _______ + (____+ ____ ) = 50 
                               ____________________ = 50 
    ____________________ = 50 - _____ 
                               __________________________ 
                               __________________________ 
 
4. У једном парку засађене су  саднице беле брезе и 42 саднице 

храста. Да је засађено  6 садница беле брезе више, било би их 
једнако. Колико је садница укупно засађено у том парку? 

 
 

 

Опрез! У задатку је намерно 
употребљен обрнут израз :“да је 
засађено више“, значи засађено је        
__________  

 
 
Из задатка издвоји оно што знаш:  
                    Засађене су 42 саднице храста 
                    Садница беле брезе је асађено за 6 мање од броја садница   з

 храста : 42 – 6 = _____ 
 Укупно: ________________________________________________ 
 

 
 
5. Кекс је 27 динара скупљи од лизалице, а 12 динара јефтинији од 

чоколаде. Коликa је цена лизалицe, а коликa чоколадe, ако je   
кексa 59 динара? 

 Лизалица: ______________________________________ 
 
 Чоколада: ____________________________________ Обрати пажњу 

на „обрнуте“ 
изразе! 

 
 



 
6. Три фарбара фарбају ограду око спортских терена. Јанко је офарбао 
шест метара мање од Петра, а 7 метара више од Љубомира. Колико су 
метара ограде обојили укупно, ако је Петар обојио 26 метара? 
 
 
 
Петар: ___________________________________________    

Пази! Љубомир 
је офарбао 7 
метара ______ 
од __________ 

Јанко: ___________________________________________ 
Љубомир:________________________________________ 
Укупно: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
7.  У једну продавницу испоручено је 36 кутија детерџента, а у другу и 
трећу укупно 87. Колико је испоручено у другу, а колико у трећу, ако је 
у трећу испоручено 12 више него у прву? 

 
Прва продавница: ______________________________ 
Трећа: __________________________________________ 
Друга и трећа укупно: __________________________ 
Друга: __________________________________________ 
 

8.  На три пијачне тезге се продају брескве. На првој и другој је 25 кг 
више него на трећој. На првој тезги има 13 кг мање него на другој. 
Колико килограма бресака има на све три тезге, ако на другој има 32 
кг?  
 
Прво напиши оно што је потпуно јасно: 
На другој тезги има: ____ кг бресака 
На трећој: ___________________________________________________ 
На првој: ___________________________________________________ 
Укупно: ___________________________________________________ 
 
9.Две корњаче су се налазиле на растојању од 30 метара. Пошле су  
једна другој у сусрет. Прва је прешла седам метара, а друга за два 
метра више. Колико  још метара треба да пређу до сусрета? 

                                                                  
 
Од укупне дужине пута треба одузети дужину пута којег су корњаче већ прешле. 
                                     
 _____ - (_____ + _____ + _____) = ________ - ________ = ________ 
Или исти задатак на други постављен на други начин: 



_____ - ____ - ( ___+____) = _________________________________________ 

 
10. Разлика два броја је 33. Кад би умањилац био два пута већи, разлика 
би била једнака броју 5. Који број је умањеник, а који умањилац? 

 
Ако задатак прикажемо дужима, тако да је умањеник најдужа дуж, и од 
њега одузмемо умањилац, остаје нам дуж која представља разлику – 33. 
Овако би изгледао први случај: 

 

 
У другом случају: 
 

           
 
         

 
Пошто се разлике 33 и 5 међусобно разликују за један умањилац, то је 
умањилац: 33 – 5 = _______ 
Непознати умањеник израчунавамо тако што саберемо ___________ и 
_____________. 
Из тога следи да је умањеник: 33 + _____ =  ________ 
 
Проверите уврштавањем вредности у други израз, да ли сте правилно 
израчунали! 
________________________________________________________________________ 
 

11. Срела се два чопора вукова у шуми. Завијајући и у жељи да покаже 
своју надмоћ, први чопор је рекао другом: „Да је у нашем чопору још 
само један вук, нас би било 4 пута више него вас“. „А да је са нама још 
тај један вук, било би нас тачно десет“, одговорио је други чопор.  
За колико вукова је био већи први чопор?  
 
  Y = први чопор 
                                X       = други чопор 
 
    Први чопора је изјавио: 
 
                 Y               + 1 =    X X X X 
  
 Други чопор је изјавио:  
                                                                      X +1 = 10 
 
                                                                      X = 10 - ___ 
 
                         У другом чопору има: X     = _______ 
 

               Умањеник 
               Умањилац 
Разлика је означена 
бројем. 

Задатак 
сличан 

претходном 
примеру  



Израчунај број вукова у првом чопору:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
12. Када двоструку вредност неког броја повећамо за 5 добијамо његову 

троструку вредност. Који је то број? 
 
Ако непознати број прикажемо као  
Онда можемо забележити израз као 
 
          + 5 =  
 
Погледај пажљиво! Којем броју одговара квадратић? 

Ако мислиш да 
овај задатак 
можеш решити 
као једначину, у 
праву си, може и 
тако . 

 
= _____ 
 
 

А сад, покушај да поставиш и решиш исти овај задатак као једначину. 
Непозанти број обележи неким словом, на пример X: 
______ + 5 = ________ 
______ - _____ = _____ 
______= ______ 
 
13.  Ако се седмострука вредност неког броја увећа за 8 добија се 

његова осмострука вредност. Који је то број? 
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
14.  Бициклиста је требао да пређе пут дуг 64км. Ако је првог дана 

прешао половину тог пута, а другог четвртину остатка, колико му је 
километара још преостало да пређе? 
 

 Нацртај: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Израчунај:  ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 

Види 
претходни 
задатак! 

Задатак можеш 
решити 
пажљивим 
записивањем 
података или 
цртањем дужи 



Одговори:     
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
15. Марко је прочитао 28 страница једне књиге. До краја му је остало да 
прочита 16 страна и још половину ове књиге. Колико страна има књига 
коју Марко чита? 
                 28                           16 Половина  
 
Израчунај: 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________   

Колико 
половина 
има у једном 
целом? 

 
16. Војин је добио два пута више новца од маме него од тате. 

Када је на добијену  суму додао својих 10 динара, имао је укупно 
100. Колико је динара добио од маме, а колико од тате? 

 
 Покушај оба начинa: 
 

             Укупно: 100 
                                                10 
                                       Од маме                      од тате 

                               
                           
                                               Један добије  
                                            Од маме: ____________________________ 

Задатак можеш 
решити цртањем 
дужи или као 
једначину  

ни део: _____________________________

                                                                  Од тате: _____________________________ 
Израчунај помоћу једначине: 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
17. Са једног камиона су радници истоварали џакове цемента. Прво је 
истоварена половина укупног броја џакова и још 2 џака, затим 
половина преосталих џакова на камиону и још 2 џака и на крају 
последње преосталих 12 џакова. Колико је џакова цемента било на 
камиону? 
 
 



 

Сада већ знаш да треба 
нацртати дужи, зар не?

Рачунај: ____________________________________________________________________ 
Одговор:____________________________________________________________________  
 
18. Три домаћице су добиле 9 затворених боца са млеком. У првој боци 
је 1л млека, у другој 2л, у трећој 3л итд. до  девете боце у којој има 9л 
млека. Како ће их оне, не отварајући боце, разделити међу собом, тако 
да свака добије исти број боца и исту количину млека? 
 
У 9 боца има укупно млека:  ___+___+___+___+___ +___+___+____  = ______ 
Свака домаћица треба да добије   _______ : 3 = ______l 
  

 
  

Када знаш колико млека свака домаћица треба да 
добије, преостаје ти да од девет бројева направиш три 
комбинације које ће дати тражени збир. 
Раздели млеко домаћицама  

 
Прва домаћица: ___+___+___ = _____ 
Друга домаћица: ____+___+___=_____ 
Трећа домаћица: ____+____+___ = ____ 
 

   
 
 
 
19. Чика Јован је на пијацу изнео лубенице. Игром случаја биле су 
тешке тачно 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg и 12kg. Тезги су пришла 
четири купца и хтела да купе свако по 20kg лубеница. Чика Јован има 
је рекао да може да им подели лубенице на четири једнака дела при 
чему ће свако добити по две лубенице и укупна тежина ће им бити 
потпуно једнака, али неће моћи добити по двадесет, него нешто мање 
килограма. Купци су били радознали како ће то чика Јован решити. 
Можеш ли одговорити по колико килограма је сваки купац добио и 
колико су тежиле лубенице? 
 



 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

Задатак 
сличан 
претходном  

 



2. БРОЈЕВИ ПРВЕ ХИЉАДЕ 

 
НУМЕРАЦИЈА И ЗАПИСИВАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1000 

 

 
1. Колико се пута употреби за писање свих двоцифрених бројева 

a) цифра 0? 
 Одговор: __________________________________________________ 

b) Свака од преосталих цифара? 
         Одговор: ___________________________________________________ 

2. Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара једнак три? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 
 
3. Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара пет? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. Колико се може записати различитих бројева стављајући цифре 

уместо звездица: 
     
a) 4*6   
 
S D J 
4 * 6 

Различитих цифара има ______, из тога следи да се може записати _____ 
различитих бројева.     

 
б) 5** 
  
S D J 
5 * * 

Подсети се:  
o Колико има једноцифрених бројева 
o Колико има двоцифрених бројева 
o Колико има укупно троцифрених бројева 
o На којем месту у двоцифреном броју се може 

наћи цифра нула 
o На којим местима се може наћи нула у 

троцифреним бројевима 

 
Које три цифре 
у збиру могу 
дати број три?  



На месту десетица се може написати ____ различитих цифара, на месту 
јединица се може написати ____ различитих цифара, а то је  ____ ·____ = 
______ бројева. 
 
       в) *23 
 

S D J 
* 2 3 

На месту стотина се може написати ____ цифара, па се према томе може 
записати ____ бројева. 
 

5. Колико има троцифрених бројева код којих је цифра стотина  
једнака цифри јединица? 

 

                      

Овакве задатке решавај корак по корак... Пажљиво читај текст 
задатка и увек и размишљај! Помоћићу ти да их научиш 
решавати 

 
Настави низ: 

111   222  333 ......................................................... 
Kолико има оваквих бројева?_______________________________ 
Ако треба да буду прва и последња цифра једнаке, колико може бити 
различитих цифара на месту десетица? 
 
______________________________________________________________________________ 
Сад помножи ова два добијена броја и добићеш број описаних бројева. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Књига има 345 страна. Колико је цифара употребљено за њихову 
нумерацију? 

 
Колико страна је нумерисано једном цифром? 

Нумерисати значи 
обележити бројевима 

 
_____________________________________________________________________________ 
Колико страна ће бити обележено двоцифреним бројевима? 
 
_____________________________________________________________________________ 
Од броја страница књиге, одузми број страница нумерисаних једноцифреним 
и двоцифреним бројевима, дакле, толико страница ће бити нумерисано са 
три цифре. 
 
____________________________________________________________________________ 
Укупан број цифара употребљених за нумерацију: 
1·9 + 2·___+ 3 ·____ = _______ 
 
7. Књига има 269 страна. Колико је цифара употребљено за 
нумерацију? 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8. За нумерисање страна једне књиге потребно је 999 цифара. Колико 
страна има та књига? 

                                     Записуј поступно податке: 
                                                    
                                                          Једном цифром је нумерисано ___страна; 
                                                             Са две цифре следећих ____,  
                                                             А то је __+ ___·____ = _____. 
                                                             Колико онда цифара преостаје  
                                                             нумерисање троцифреним бројевима? 
                                                             999 - _______= _______  
                                                             Да бисмо добили број нумерисаних        
                                                             страна 
                                                             троцифреним бројевима морамо  
                                                    добијену разлику поделити бројем ____ 
                                                    _____ : ___ = ______ 

Пази, задатак је 
сличан претходном, 
али постоји битна 
разлика – дат је број 
употребљених 
цифара, а ти треба да 
откријеш број страна 
књиге   

Дакле, књига укупно има ______+______+_______ = ______страна . 
 
9. За нумерисање страна књиге је употребљено 651 цифра. Колико 
страна има та књига? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10. Заокружи слово испред тачног одговора: 

На бројачу аутомобила који мери пређене километре, 
исписан је број 187569. За колико километара ће се 
опет на бројачу појавити број записан различитим 
цифрама? 
 
a) 1          b) 21         c) 431       d) 12431        e) 13776 
 
 

 
 
 

 Маја је читала књигу. Наишла је њена другарица, па је морала 

престати читати. Између 169. и 170. странице, где је стала са читањем,  
ставила је сличицу. Шта је овде немогуће? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 



3. РИМСКЕ ЦИФРЕ; ЗАДАЦИ СА ПАЛИДРВЦИМА 

 

Да, обично сви одрасли кажу да шибице нису за 
играње! То је тачно, али немој их палити, само 
их слажи – као римске бројеве... и одлично се 
забави!  
Наћи ћеш ту још  неколико задатак без 
палидрваца, али треба добро размислити да их 
решиш. Изазивам те да то и урадиш! 

Сложи палидрвца како је приказано на  сликама, а онда реши задатке и 
решења нацртај испод слика: 
1. 

 
 

Премести само једно палидрвце да добијеш тачну једнакост. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
   
 
Осам минус три, није десет. Исправи „грешку“ да резултат ипак буде тачно десет. Премести 
само једно палидрвце ! (Задатак можеш решити на три начина) 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
Шест минус четири није девет једнако, премести једно палидрвце да буде тачно. 
 
 



 
 
 
 
4.  
 
 
Задатак можеш решити на два начина премештајући само једно палидрвце.  
 
 
 
 
 
 
5.    
  
 
Премести само једну шибицу да добијеш тачан резултат! 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
Правило је исто као и до сада: премести једно палидрвце да лева и десна 
страна израза буду једнаке! 
 
 
 
 
 
 
7.  
 
 
Премести само једну шибицу да добијеш тачан резултат! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Уочи правило по којем су урезивани римски бројеви у цигле на зиду 
и попуњавај празна поља: 
 
 
a) 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
б)   
  
 
 
 
 
 
 
 
в)      
 
 
 
9. Уочи правило по коме се ређају бројеви у сваком низу, па по том 
правилу продужи низ за још три броја. Ако ти је лакше, запиши себи 
прво бројеве арапским цифрама: 
 
XXV, XXI, XVIII, XIV, XI, VII, _____ , ______, _______ 
V, VI, VIII, XI, XV, XX, _____, ______, ______ 
X, XII, XXIV, XXVI, LII, LIV, _____, _______, ______ 
XVIII, XV, XIII, XII, IX, VII, VI _____, ______, ______ 
 
 
10. Избаци уљеза из сваке колоне: 
 
CMLVI                             CCCXXXIV                              CCCMIII 
DVIIL                               DCCCXXXII                             DCCCXIII 
DLXXVI                            CCXXD                                   XXXIX 
CDXXIX                           CCCXCIX                                CCLXXVIII 

CLIV CCCXXV

CCLXXVI CLXXV

CXII

CCL

CXXXIX

CVII

CXI LVI
XV

VI V VIII VII

V

XXX

I IV



4. МЕРЕ И МЕРЕЊЕ; ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА 
 

 
 

 
 

1. Од три наизглед једнака прстена, један има мало мању масу од друга 
два. Како се може издвојити тај прстен само једним мерењем на 
теразијама без тегова?  
  

 
 
На сваки тас ћемо ставити по један прстен, а трећи неће бити мерен. 
Ако су тасови у равнотежи , од три прстена мању масу има онај који 
_____________ 
Ако се један тас нађе изнад другог, на њему је _________________-______ прстен. 
 
 
2. Од девет наизглед једнаких куглица  једна има мању масу. Како се 
може наћи та куглица са највише два мерења на теразијама без тегова? 
 
 
                                                            Куглице поделимо у _____групе са по  
                                                             ________куглице у свакој групи. 
 
                                                              Опиши прво мерење: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           _________________________________________ 
                                                           _________________________________________ 
                                                           
                                                             Опиши  друго мерење: 
                                                           _________________________________________ 
                                                           __________________________________________ 
                                                           __________________________________________  
 

Знате ли шта су теразије?  
Теразије су специјална вага код које се масе тела 
упоређују, са тежином тегова – чиме директно 
меримо масу, или без тегова – онда упоређујемо 
масе на тасовима теразија. 
Да бисте  решили проблеме мерења морате знати 
да је вага у равнотежи ако се не тасовима налазе 
предмети исте масе (тежине). Ако је један предмет 
лакши од другог, тас на којем је лакши предмет ће 
се наћи у вишем положају. Слично је као са 
клацкалицом.                                   
 

Размисли: како 
груписати девет куглица 
да би се при првом 
мерењу могло утврдити у 
којој је групи лакша 
куглица, а при другом – 
која је куглица најлакша. 
Види претходни задатак! 



3.Од осам наизглед једнаких куглица, једна има нешто мању масу од 
осталих. На који начин се са три мерења може одредити која куглица 
има најмању масу? Постоји ли начин да се са два мерења утврди која је 
најлакша? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Милена хоће да подели 1 кг трешања са својом сестром и два брата – 
дакле, на четири једнака дела. Она има теразије, али нема ниједног 
тега. Помозите Милени – како да поступи? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Горана има лонац од пет литара пун млека. Има један празан лонац 
од 2 литра и један празан лонац од три литра. Она хоће да пошаље баки 
тачно четири литра млека. Како ће да одвоји тачно четири литра? 
 
 
 
 

  
 
 
                                                      Објасни поступак:  
                                                      _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 

Пази! Подразумева се 
да је млеко у некој 
трећој, већој посуди из 
које пресипањем из 
лонца у лонац може 
одмерити одговарајућу 
запремину течности  

 
6. Имаш четири лонца: један од девет литара, два од по 4 литра и један 
од 8 литара. Како ћеш у лонац од 8 литара одмерити, помоћу она три 
лонца, тачно 6 литара воде? 
 

 

Воду смеш и просути ако неки лонац попуниш, па 
пунити опет.  
Предлажем заливање неке биљке или брчкање  

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



7. Канта пуна уља има масу 34kg, а канта напуњена уљем до половине 
има масу 17kg 950g. Колика је маса празне канте? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Воз се из Београда до Ниша кретао брзином од 75 km на час, а њему 
у сусрет је истовремено кренуо воз из Ниша у Београд брзином од 
80km на час. Колико ће километара та два воза бити удаљена 1 час пре 
њиховог сусрета? 
 

 

Размисли: колико им киломера преостаје да 
пређу до сусрета, ако имају за то један час? 
За одговор не мораш знати колика је 
удаљеност између Ниша и Београда   

 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
9. Када су становници шуме бирали поштара овако су проверавали 
пужа и корњачу: Пут од шуме до поште и од поште до шуме пуж је 
прелазио за 10 часова i 30 минута .  
Ако пуж однесе пошту, а корњача донесе- протекне само 6 часова и 45 
минута. Можеш ли одговорити:  Колико би времена требало корњачи да 
однесе и донесе пошту? 

  
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10. Милица је сваког трећег дана у току целог летњег распуста одлазила 
на базен. Ако је летњи распуст почео 13. јуна, а завршио се 31. августа, 
одговори колико пута је Милица тог лета била на базену? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



5. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО ХИЉАДУ 
 

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ  
И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА 

 
 

 

Неке задатке можеш решавати обрнутим редом! 
Саветујем да почнеш задатак последњим 
податком, а онда да радиш супротне операције 
од изречених текстом задатка.  

1. Један број је умањен за 9, а затим увећан за 5 и при томе је добијен 
највећи непаран број четврте стотине. Одреди тај број. 
 
Највећи непаран број четврте стотине је __________ 
 

___________          5       9 = _____ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ако се неки број умањи за збир бројева 324 и 7 добије се разлика 
бројева 100 и највећег двоцифреног броја. Који је то број? 
 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
3. Од броја је одузет збир три најмања парна броја, а додат му је збир 
три најмања непарна броја и добијено је 613. Који је то број? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Одреди број који је већи од разлике најмањег броја треће стотине и 
највећег парног једноцифреног броја за највећи једноцифрени број. 
 

Супротно 
од умањен  

Супротно 
од увећан  

Задатак сличан 
претходном. 
Ако желиш, 
можеш га 
решити и као 
једначину  



Пажљиво бележи податке: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
5. Стефан има 5 кликера више од Алексе. Алекса има 7 кликера мање од 
Филипа. Филип има 121 кликер. Израчунај колико кликера има Стефан, 
а колико Алекса.  
 

 

Слични задаци су били постављени у 
целини „Обнављањед градива другог 
разреда“ ове збирке  

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. У три кошнице је било 990 пчела. У првој је 
било за 6 мање од трећине укупног броја, у 
другој за девет више од трећине укупног броја 
пчела. Колико је било пчела у трећој кошници? 
Покушај на питање одговорити без одузимања 
збира пчела из прве и друге кошнице. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7. Бициклисти су се такмичили у издржљивости. Тако је Марковић за 
један дан прешао бициклом 108км, Поповић за 6 мање од њега, а 
Петровић за 35 више од две трећине километара коју је прешао други 
бициклиста. Поређај презимена бициклиста на основу успеха на овом 
такмичењу.  

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 

 
8.  Ако  троцифреном броју чије су све цифре једнаке додаш 
једноцифрени број једнак збиру његових цифара, добићеш 228. Који је 
то број? 

 

Ево првог задатка којег можеш 
„шифровати“ , а затим глумити 
детектива!  



Ако цифре троцифреног броја означимо словом – једним, јер су све три 
цифре једнаке, он би се могао представити као ААА. 
Једноцифрени број морамо обележити другим словом – Б. Из услова задатка 
видимо да је: 
Б= А+А+А = 3·А 
Следи да је :              А А А 
                               +        Б 
                                 2  2   8 
Шта можеш закључити? 
Који цифра може заменити слово А?  _________________________________ 
Која цифра представља слово Б?        _________________________________ 
 
9. Ако од троцифреног броја записаног двема различитим цифрама и то 
таквим да су цифра десетица и цифра јединица међусобно једнаке, 
одузмеш број који је једнак његовој цифри стотина добићеш број 253. 
 Који троцифрени број је у питању?  
 
Помоћ:                          Запиши шифровано одузимање:  

S D J 
A Б Б 

 
Троцифрени број је: __________ 
 
10. Ако троцифреном броју записаном трима различитим цифрама 
додаш број једнак његовој цифри једница добићеш збир једнак броју 
180. Цифра јединица није једнака нули.  
 
Помоћ:                                Запиши шифровано одузимање: 

С Д Ј 
А Б Ц 

 
 
 
Троцифрени број је: __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


