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1. PRI VSAKI NALOGI PREBERI NAVODILO, NALOGO IN 

VPRAŠANJE.

2. PREGLEJ PONUJENE ODGOVORE.

3. KLIKNI NA ODGOVOR, KI JE PRAVILEN.

4. ČE KLIKNEŠ NA PRAVILNI ODGOVOR, DOBIŠ 

MOŽNOST, DA GREŠ NA NASLEDNJO NALOGO.



KATERI RAČUN JE PRAVI

V Ljubljano je ob osmi uri odpeljal 

avtobus s 25 potniki. Med potjo je 

vstopilo še 12 potnikov. V Ljubljano so 

prispeli ob enajsti uri. 

Koliko časa je trajalo potovanje?

smer vožnje število potnikov
čas odhoda

in prihoda

Kateri podatek je v nalogi preveč?



Na zaključni prireditvi je 11 deklic iz 

3. a razreda nastopilo v pevskem zboru, 

10 dečkov pa z recitacijo. 

Ali so nastopili vsi učenci tega oddelka?

število 

vseh

nastopajočih

število deklic 

v oddelku 3. a

število 

učencev 3. a

Kateri podatek v nalogi manjka?



Mama je pripravila pet košar. 

V vsako je dala 3 jabolka.

Koliko jabolk je zložila v te košare?

5 + 5 + 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5  .  3  =

Kateri račun bi izbral/izbrala?



BISTRA GLAVCA.

LAHKO GREŠ 

NAPREJ.

LAHKO PA 

KONČAŠ. 



Kateri podatek manjka?

Učenci 3. d so zbirali pokrovčke plastenk in jih 

zložili v vreče. V vsaki vreči je bilo 7 kg 

pokrovčkov. Koliko kg pokrovčkov so zbrali?

Število učencev. Število vreč. Število oddelkov.



Na parkirišču je devet kombijev, 5 pešcev ter 

7 belih, 18 rdečih, 25 zelenih, 10 sivih, 15 

rumenih in modrih 8 osebnih avtomobilov. 

Koliko osebnih avtomobilov je na tem 

parkirišču? 

Število pešcev 

in kombijev.

Število zelenih 

osebnih vozil.
Število kombijev.

Kateri podatek je odveč?



Delavci so v mesecu marcu delali vse dneve, 

le ob nedeljah ne. Koliko so imeli v tem 

mesecu delovnih dni?

Število ur.
Število dni 

v mesecu.
Število nedelj. 

Kateri podatek manjka?



BISTRA GLAVCA.

LAHKO GREŠ 

NAPREJ.

LAHKO PA 

KONČAŠ. 



Učitelj je v vreči prinesel 15 kolebnic, 7 žog za 

odbojko, 5 rokometnih žog in 9 košarkaških 

žog. Tri žoge niso bile napolnjene z zrakom 

in so bile neuporabne. Koliko je v tej vreči 

vseh žog?

Število kolebnic.

Število žog, ki so 

niso napolnjene z 

Zrakom.

Število otrok. 

Kateri podatek je odveč?



Bine je imel v žepu dva kovanca po 5 € in pet 

kovancev po 2 centa. Vse kovance po 2 

centa je zmenjal in dobil en sam kovanec. 

Kateri kovanec je dobil?

Podatek o 

žepu.

Podatek o 

kovancih po 2 c.

Podatek o 

kovancih po 5 €.

Kateri podatek je odveč?



Tinka je prišla iz šole domov ob 14.45. Ob 

16.30 je odšla na koncert. Po koncertu je 

šla še k prijateljici na čaj. Koliko časa je 

trajal koncert?

Ura  prihoda 

iz šole. 

Ura, ko se je 

koncert končal.

Čas, ko je 

bila doma.

Kateri podatek manjka?



BISTRA GLAVCA.

LAHKO GREŠ 

NAPREJ.

LAHKO PA 

KONČAŠ. 



V kartonasti škatli je v sedmih vrstah zloženih 

po 5 kozarcev. Koliko kozarcev je v petih 

takih škatlah?

7 . 5 . 5 =  5 + 5 + 7 = 7 + 5 . 5 =

Kateremu računu pripada naloga?



Vlak je odpeljal s postaje ob 09.15 in prispel 

na naslednjo postajo ob 09.32. Na tej 

postaji je imel 3 minute postanka. Koliko 

časa je vozil od postaje do postaje?

Čas odhoda. Čas prihoda. Čas postanka. 

Kateri podatek je odveč?



Na drevesu sedijo vrane in krokarji. Vseh 

skupaj je 24. Krokarjev tretjina. Koliko je 

vran?

24 : 3 = 24 - 3 = 24 - 24 : 3 =

Kateri račun je pravi za tole besedilno nalogo?



BISTRA GLAVCA.

LAHKO GREŠ 

NAPREJ.

LAHKO PA 

KONČAŠ. 



V avtobusu je 48 sedežev. S prve postaje 

odpelje avtobus zaseden do polovice. Na 

prvi postaji vstopi 10 ljudi. Na tretjo postajo 

prispejo s polurno zamudo. Koliko potnikov 

je prispelo do tretje postaje?

Število sedežev 

v avtobusu.
Podatek o zamudi.

Število oseb, 

ki so vstopile. 

Kateri podatek je odveč?



V parkirni hiši je 5 nadstropij, v vsakem 

nadstropju je 120 parkirnih mest. Zasedenih 

je 322 parkirnih mest. Koliko je prostih?

5 . 120 + 322 = 322 + 5 . 120 = 5 . 120 – 322 = 

Kateremu računu pripada naloga?



Jani je kupil novo nalivno pero in zvezek. Za 

nakupljeno je plačal 14 €. Koliko € mu je 

ostalo?

Cena nalivnega 

peresa. 
Cena zvezka. 

Znesek, 

ki ga je imel 

pred plačevanjem. 

Kateri podatek manjka?



V cvetličarni prodajajo rezano in posajeno 

cvetje. Dopoldne so prodali 15 lončnic in 7 

šopkov, popoldne pa 20 lončnic in 3 šopke. 

Koliko lončnic so prodali?

Število kupljenih 

lončnic.

Število rezanega 

cvetja.

Število 

prodanih lončnic. 

Kateri podatek je odveč?



BISTRA 

GLAVCA.

TU JE KONEC.

LAHKO PA 

ZAČNEŠ ZNOVA.


