
1. У биоскопу има 58 дечака, а девојчица за 20 мање. Колико је девојчица у 
биоскопу? 

2. На столу је 10 колача. Иван је појео 3, а онда је мама донела још 4 колача. 
Колико је колача сада на столу? 

3. На рођендану је било 29 деце. Прво су отишла 3 дечака, а после још 4 
девојчице. Колико је деце сада на рођендану? 

4. Милан је кренуо у куповину са  79 динара. Купио је књигу за 30 динара, а 
затим и оловку за 7 динара. Колико новца му је остало?  

5. У аутобусу је 46 путника. На првој станици је ушло још 10 путника, а 
изашло 6.  Колико је путника сада у аутобусу? 

6. Мама има 36 година, а тата 4 године више. Колико година има тата, а 
колико мама и тата заједно? 

7. Тања има 12 балона, а њена сестра 4 мање. Колико балона имају 
заједно? 

8. Драган има 24 динара, Милица  за 3 два динара мање од Драгана, а Сања 
има 2 динара више од Милице. Колико динара имају укупно? Да ли могу да 
купе чоколаду од 65 динара? 
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