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2. РАЗРЕД  

 ТЕМА 24. – Решавање проблемских задатака методом лажне претпоставке 

 

Поступак решевања задатака методом лажне претпоставке састоји се од 3 корака: 

а) увођење лажне претпоставке 

б) утврђивање „вишка“ или „мањка“ 

в) одређивање броја „замена“ 

 

1. У кавезу су зечеви и голубови. Они имају десет глава и тридесет и две ноге. Колико има 

голубова а колико зечева у том кавезу? 

2. На пашњаку на коме је неколико крава, слетело је неколико чавки, тако да их има укупно 

13. Колико има крава, а колико има чавки ако оне имају укупно 36 ногу? 

3. Ученици једног одељења, њих 24 организовали су славље. Неки су донели по једну врсту, 

а неки по две врсте колача. Било је укупно 30 врста колача. Да ли је то могуће ако  није 

било ученика који су донели исту врсту колача? 

4. На тераси су столице са 3 ноге. На неке од њих су сели људи, тако да сада има 42 ноге. 

Колико има столица, а колико људи, а ко је број и столица и људи на тераси 16? 

5. У сандуку је 20 лубеница, неке су од 4, а неке од 5 килограма. Колико има којих ако оне 

мере 92 килограма? 

6. Домаћица је купила 10 килограма шљива. Неколико килограма је платила по 3 динара а 

остатак по 5 динара. За све то је платила 44 динара. Колико је купила једне врсте а 

колико друге? 

7. У млекари је сир упакован у кутиле од 5 килограма и 8 килограма. Да ли је могуће 

изабрати 17 кутија, а да у њима буде 100 килограма сира? 

8. Цена кесице једне врсте бомбона је 5 динара, а друге 10 динара. За 7 кесица плаћено је 50 

динара. Колико  је купљено кесица једне, а колико друге врсте бомбона? 

9. Износ од 85 динара плаћен је новчаницама и то 0д 5 и 20 динара. Како је то учињено? 

10. Износ од 75 динара плаћен је  са 10 новчаница. Једна је била од 20 динара, а остале од 5 

или 10 динара. Колико је употребљено новчаница од 5 а колико од 10 динара? 

11. Шипка дужине једног метра исечена је на 22 дела од којих су неки од 4 цм,  а неки од 5 

цм. Колико је којих делова било? 

12. Са једне обале реке на другу превезено је 62 ученика са 9 чамаца од којих су неки са  6, а 

неки са 8 седишта. Колико има чамаца једне, а колико друге врсте? 

13. Слађана је сабирала само петице и шестице. у збиру који износи 97 било је 18 сабирака. 

Колико је било петица а колико шестица? 

14.  На гомили је 100 кликера. Са ње Јелена узима увек по 3, а Ђорђе по 7. Када Јелена и 

Ђорђе узврше 14 узимања на гомили остане 38 кликера. Колико је кликера узео Ђорђе, а 

колико Јелена? 


