
1.)Количник бројева 20 и 4 увећај 3 пута. 

2.) У башти је процветало 35 љубичица и 5 пута мање висибаба. Колико 

је процветало висибаба? 

3.) Зграда од 5 спратова има укупно 40 станова. Колико станова има на 

сваком спрату? 

4.) Пет дечака желе да поделе 50 динара, али тако да сви   добију исто. 

Колико ће динара добити сваки дечак? 

5.) Четири другара су пошла на излет. Понели су 22 кроасана и 18колача. 

Одлучили су да поделе на једнаке делове.По колико ће колача добити 

сваки од њих? 

6.) Катарина је 20 ружа поделила са четири другарице. Колико је ружа 

добила свака од њихако је свака добила једнак број ружа? 

7.) Марко је поделио бројеве 35 и 45 са 5, па је добијене количнике 

сабрао. Који је збирМарко добио? 

8.) Први сабирак је количиник бројева 70 и 10. Други сабирак је производ 

бројева 9 и 8.Израчунај збир. 

9.) У продавницу је стигло 60 кошуља, десет пута мање јакни и шест пута 

мање џемпера.Колико џемпера је више стигло него јакни? 
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