
Задаци са две операције ( текстуални задаци) 

1. Ивана је имала 100 динара. Купила је 6 лизалица по 11 динара. Колико новца јој је 
остало? 
2. У позоришту на балкону седи у 7 редова по 12 гледалаца. Колико је њих на својим 
местима, ако је на паузу изашло 59 гледалаца? 
3. Бака је направила 3 тепсије по 32 колача. Поједено је 68 колача. Колико колача је остало? 
4. На ливади је било 5 крава, 4 гуске и 6 оваца. Колико је то укупно ногу? 
5. Лала кошта 7 динара, а ђурђевак 4 динара. Колико кошта букет од 3 лале и 4 ђурђевка? 
6. Мара је обојила укупно 48 ускршњих јаја. Уни је дала 9 комада, а 3 пута више Јовани. 
Колико је јаја остало Мари? 
7. Из Суботице је кренуло 4 аутобуса са по 25 путника. У Београду је из сваког аутобуса 
изашло по 15 путника. Колико је путника наставило путовање? 
8. Аца у 2 џепа има по 16 кликера. Своја 4 друга је обрадовао тако што им је дао по 5 
кликера. Колико кликера му је остало? 
9. Радници су засадили 75 садница бреза, јела и борића. Јела је засађено 16, а борића 3 
пута више. Колико је било садница брезе? 
10. На пијачној тезги се налази 5 килограма крушака, 4 пута више јабука и 6 пута више 
шљива него крушака. Колико килограма воћа се налази на тезги? 
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