
1. Половини броја 120 додај осмини броја 896. 

2. За колико је половина броја 702 већа од највећег броја 3. стотине? 

3. Весна је купила 2 шампона по 90 динара и 20 сапуна по 30 динара. Колики је Веснин кусур ако је 
продавцу дала новчаницу од хиљаду динара? 

4. Колико износи трећина разлике бројева 235 и 187? 

5. За 5 пари чарапа је плаћено 950 динара. Колико новца је потребно за 3 пара таквих чарапа? 

6. Тамара је имала 900 динара. Купила је 6 честитки по 132 динара, а за остатак новца је могла да купи 
још 4  маркице. Колико кошта маркица за честитку? 

7. Исту књигу која има 490 страна, читају Славица и Дина. Славица је прочитала за 7 дана, а Дина за 5 
дана. Ко је дневно више читао и за колико? 

8. Сима је сакупио 67 сличица. Аца дупло више од Симе, а Раша 4 пута више од Аце. Колико су укупно 
сакупили сличица? 
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