
1. а) Који је број за 5 већи од 10?_________________ 

    б) Који је број 5 пута већи од броја 10? _________________ 

    в) Који је број за 10 већи од 5? _________________ 

    г) Који је број 10 пута већи од 5? _________________ 

2. Који је број за 8 већи од: 
    7  __________________                             9   _________________ 

    10 __________________                            5   __________________ 

3. Који број је 6 пута већи од: 
     7  __________________                             9   _________________ 

     10 __________________                            5   __________________ 

1. а) Који је број за 5 већи од 10?_________________ 

    б) Који је број 5 пута већи од броја 10? _________________ 

    в) Који је број за 10 већи од 5? _________________ 

    г) Који је број 10 пута већи од 5? _________________ 

2. Који је број за 8 већи од: 
    7  __________________                             9   _________________ 

    10 __________________                            5   __________________ 

3. Који број је 6 пута већи од: 
     7  __________________                             9   _________________ 

     10 __________________                            5   __________________ 

Следеће задатке решавај у свесци!   Следеће задатке решавај у свесци!  
 
4. Јован има 7 година, а његова бака10 пута више од њега. Колико 
година има бака? Колико година имају заједно? 
 
5.  Душица је научила песмицу за 10 минута, а Ена је учила 2 пута 
дуже од ње. Колико је минута Ена учила песмицу? 
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6.  Жељко има 5 аутића и два пута више камиончића. Колико Жељко 
укупно има играчкица? 
 
7. На једној полици је 8 књига, а на другој 4 пута више. Колико је 
књига на обе полице? 
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 Домаћи задатак 
1. Катарина има 5 петица, а Весна 3 пута више од ње. Колико 

петица има Весна? Колико петица имају заједно? 
 

2. Кока је појела 8 зрна кукуруза, патка 4 пута више од ње, а 
ћурка за 4 зрна више од патке. Колико су укупно зрна кукуруза 
појеле кока, ћурка и патка? 
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