
Текстови задачи 

1.А) Ели има 17 детски книжки, а Надя – с 4 
повече. Колко детски книжки има  
Надя? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

1.Б)Ели има 17 детски книжки, които са с 4 по-
малко от тези на Надя. Колко детски книжки има 
Надя? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

2. В пощенски клон получили 287 писма и с 84 по-
малко – телеграми. Колко писма и телеграми общо 
са получили в този пощенски клон? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

3. Владко изминал с велосипеда си 4 км, Явор – 3 
пъти повече, а Боби пътувал с кола и изминал с 86 
км повече от Явор. Колко километра е изминал 
Боби? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

4. На волейболен мач заетите места са 263, а 
свободните – 22.  
Колко места има тази зала? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

5. Пощенска кола пътувала от Варна до Велико 
Търново 3 часа, които са с 1 час по-малко от 
времето, за което е пътувала от Велико Търново 
до София. За колко часа пощенската кола е 
пропътувала разстоянието от Варна до София? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

6. Теглото на тигъра е 290 кг и е с 30 кг по-тежко от 
това на лъва.  
Колко килограма тежи лъва? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

7. Тялото на лъва е дълго 220 см, и е с 80 см по-
късо от тялото на тигъра. Колко е дължината на 
тялото на тигъра? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

8. Клетката на лъвовете в зоопарка е с дължина 
375 м и ширина 125 м. Ваньо обиколил клетката на 
лъвовете в зоологическата градина. Колко метра е 
изминал?  

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

9. За третокласниците зимната и пролетната 
ваканция е общо 4 седмици. Лятната ваканция за 
тях е 106 дни. Колко общо са ваканционните им 
дни? 

Решение: 
…..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
                               Отг……………………………… 

 


