
	  

	  

Tекстуални	  задаци,бројеви	  преко	  хиљаду,	  сабирање	  и	  одузимање	  	  	  	  	  	  	  	  
Вежбање	  

	  
	  
	  

1. Разлици	  бројева	  9	  825	  и	  2	  349	  додај	  њихов	  збир.	  
	  
__________________________________________________________________________________________	  

2. Збиру	  бројева	  3	  891	  и	  5	  3690	  додај	  њихову	  разлику.	  
	  
_________________________________________________________________________________________	  

3. Од	  збира	  бројева	  8332	  и	  5611	  одузми	  њихову	  разлику.	  
	  
_________________________________________________________________________________________	  

4. За	  колико	  је	  збир	  бројева	  3791	  и	  1982	  већи	  од	  њихове	  разлике?	  
	  
__________________________________________________________________________________________	  

5. У	  једном	  магацину	  смештено	  је	  4	  892	  литара	  горива.	  У	  другом	  за	  тону	  	  мање,	  а	  у	  
трећем	  2	  684	  литара	  више	  него	  у	  првом.	  Колико	  литара	  горива	  је	  у	  сва	  три	  
магацина?	  
___________________________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________________________	  
	  

6. Од	  највећег	  шестоцифреног	  броја	  одузми	  	  разлику	  бројева	  10	  000	  и	  7399.	  
	  
____________________________________________________________________________________________	  
	  

7. Највећем	  седмоцифреном	  броју	  додај	  збир	  бројева	  2987	  и	  4522.	  
	  
_________________________________________________________________________________________	  

8. Први	  аутомобил	  је	  прешао	  6	  890	  метара.	  Други	  за	  901	  метар	  мање	  од	  првог,	  а	  
трећи	  199	  метара	  више	  него	  први.	  Колико	  метара	  су	  прешли	  други	  и	  трећи	  
заједно?	  
	  
_______________________________________________________________________________________________	  

9. У	  једној	  продавници	  за	  један	  месец	  продато	  је	  2468	  литара	  млека.	  У	  другој	  за	  
571	  литар	  више,	  а	  у	  трећој	  781	  литар	  	  више	  него	  у	  првој	  и	  другој	  заједно.	  Колико	  
литара	  млека	  је	  продато	  у	  све	  три	  продавнице	  за	  месец	  дана?	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  



	  

	  

10. Лазар	  је	  сакупио	  1287	  сличица.	  Колико	  му	  још	  недостаје	  ако	  албум	  има	  2000	  
места	  за	  сличице?	  
	  
______________________________________________________________________________________________	  

11. Петар	  чита	  књигу	  од	  1326	  страна.	  Првог	  месеца	  је	  прочитао	  246,	  а	  другог	  за	  109	  
више	  него	  првог.	  Колико	  му	  је	  још	  страна	  књиге	  остало	  да	  прочита?	  
	  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  

12. Камион	  је	  тежак	  5722	  килиграма,	  аутомобил	  3655	  килограма,	  а	  авион	  305	  677	  
килограма.	  Колико	  су	  тешка	  сва	  три	  возила?	  	  Потпиши.	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  

13. Америка	  је	  широка	  5	  689	  километара,	  Европа	  3892	  километра,	  Азија	  9321	  
километара,	  а	  Аустралија	  2	  547	  километра.	  Израчунај:	  
	  
Ширину	  Америке	  и	  Европе	  ______________________________________________________________	  
Ширину	  Азије	  и	  Аустралије	  _____________________________________________________________	  
За	  колико	  је	  Америка	  шира	  од	  Аустралије?	  ___________________________________________	  
За	  колико	  је	  Азија	  шира	  од	  Европе?	  ____________________________________________________	  
	  

14. У	  једном	  дану	  се	  прода	  103	  209	  дневних	  новина,	  а	  часописа	  за	  100	  198	  мање.	  	  
Колико	  се	  новина	  и	  часописа	  прода	  у	  једном	  дану?	  
	  
______________________________________________________________________________________________	  
	  

15. Умањеник	  је	  најмањи	  шестоцифрени	  број,	  а	  умањилац	  је	  збир	  бројева	  3654	  и	  8	  
323.	  Колика	  је	  разлика?	  
	  
______________________________________________________________________________________________	  
	  

16. Први	  сабирак	  је	  збир	  бројева	  5631	  и	  7823,	  а	  други	  сабирак	  је	  разлика	  бројева	  	  
10	  476	  и	  7	  998.	  Израчунај	  збир.	  
	  
______________________________________________________________________________________________	  


