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2. РАЗРЕД  

 ТЕМА 23. – Решавање проблемских задатака методом дужи 

 

 

1. Колика је дужина дужи  са слике, ако је збир њихових дужина 30cm? 

                     x 

                     x                   x                30cm 

 

2. Свеска је 2 пута скупља од оловке, а заједно коштају 15 динара. Колика је цена оловке а 

колика свеске? 

3. Једна крава за један дан поједе онолико сена колико поједе 6 коза. Крава и коза за један 

дан поједу 14 килограма сена. Колико је појела крава. а колико коза ? 

4. Један блок вреди као 7 гумица. Колико кошта блок а колико гумица ако је за блок и 2 

гумице дато 27 динара? 

5. У једној корпи су крушке, јабуке и дуње. Крушака има 2 пута више него дуња, а јабука 

2 пута више него крушака. У корпи има укупно 77 плодова. Колико има чега? 

6. У кавезу су само зечеви. Када се сабере број њихових ногу, број ушију и број њихових 

репова добија се број 63. Колико има зечева у том кавезу? 

7. Разлика дужина дужи на слици је 20 cm. Колика је дужина сваке дужи: 

                  x                    x                    x 

                             x 

 

                                                                                20 cm 

8. Син је 6 пута млађи од свог оца, а родио се када је оцу било 30 година. Колико година 

има отац а колико син? 

9. Разлика петоструке и троструке вредности неког броја је 7 десетица. Који је то број? 

10. Капа је 36 динара јефтинија од шала, а шал је 7 пута скупљи од капе. Колико кошта 

капа а колико шал? 

11. Милан има 3 пута више кликера од Косте, а 2 пута мање од Ивице. Колико ко има 

кликера ако Ивица има 30 кликера више од Косте? 

12. Сада је у једној фабрици 4 пута мање жена него мушкараца. Када би се запослило још 

36 жена, било би их подједнако. Колико сада има жена, а колико мушкараца? 

13. На слици прва  дуж је 5 пута дужа од друге дужи. Када прву дуж скратимо за 9 cm, а 

другу  продужимо за 7 cm добијамо дужи исте дужине. Одреди дужине тих дужи. 

                     x                   x                   x                 x                   x 

 

             x                       7 cm                                     9cm 

14. На реци су зечеви и срне. Срна је 5 пута више него зечева. Када је отишло 7 срна, а 

дошло 5 зечева било их је подједнако. Колико је било срна, а колико зечева на почетку? 



15. Брат има новца за један сладолед, а сестра за 4 сладоледа. Када сестра потроши 13 

динара, а брат добије 5 динара онда имају подједнако новца. Колико је новца ко имао? 

16. Милан има 6 пута више новца од Горана. Када Милан да Горану 20 динара оба имају 

подједнако. Колико новца је имао свако од њих? 

17. Количник два броја је 3, а њихов збир 76. Који су то бројеви? 

18. Када се већи број подели мањим добија се 4, а када се већи број умањи за мањи добија 

се 24. Који су то бројеви? 

 


