
BESEDILNE NALOGE O STAROSTI 

1. Mati je sedemkrat starejša od hčere, skupaj pa imata 40 let. Koliko sta stari?  
 
2. Koliko je star Marko, če bo čez 8 let trikrat starejši, kot je danes?  
 
3. Oče je 4 leta starejši od matere, skupaj pa imata 76 let. Koliko sta stara?  
 
4. Marko je star 14 let, Luka pa je 8 let mlajši od njega. Čez koliko let bo Marko 

dvakrat starejši kot Luka?  
 
5. Oče je devetkrat starejši od hčere, ki je stara 6 let. Čez koliko let bo še trikrat 

starejši od nje?  
 
6. Mati je petkrat starejša od sina, čez 6 let pa bo še trikrat starejša od njega. Koliko 

sta stara?  
 
7. Peter je trikrat starejši od Anje, pred dvema letoma pa je bil petkrat starejši od nje. 

Koliko sta stara?  
 
8. Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma  

44 let?  
 

9. Oče je star 46 let, njegovi otroci pa 16, 18, 20 in 24 let. Čez koliko let bode otroci 
skupaj dvakrat starejši od očeta?  

 
10. Janko in Metka sta skupaj stara 28 let, čez 6 let pa bo Janko štirikrat starejši od 

Metke. Koliko sta stara?  
 
11.Meta ima 12 let, Jure pa četrtino njenih let. Čez koliko let bo Meta dvakrat 

starejša od Jureta?  
 
12.Jaka ima četrtino Tininih let, čez 8 let pa bo Tina dvakrat starejša od njega. 

Koliko sta stara?  
 
13.Koliko je stara Kaja, če je imela pred 6 leti ¾ starosti, ki jo bo imela čez 2 leti?  
 
14.Simon ima petino maminih let, Peter pa je 6 let mlajši od materine polovične 

starosti. Koliko so stari, če imajo skupaj 62 let?  
 
15.Jure je star 12 let, njegova mati pa 36 let.  Torej je mati trikrat starejša od Jureta. 

Ali bo čez 2 leti mati se vedno trikrat starejča od Jureta? Odgovor utemelji.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BESEDILNE NALOGE O STAROSTI - REŠITVE 

1. Mati je sedemkrat starejša od hčere, skupaj pa imata 40 let. Koliko sta stari?  
7x + x = 40 
        x = 5                      Mama je stara 35 let, hči pa 5 let. 
2. Koliko je star Marko, če bo čez 8 let trikrat starejši, kot je danes?  
   x + 8 = 3*x  
         x = 4             Marko je star 4 leta. 
3. Oče je 4 leta starejši od matere, skupaj pa imata 76 let. Koliko sta stara?  
x + 4 + x = 76 
          x = 36                    Oče je star 40 let, mama pa 36. 
4. Marko je star 14 let, Luka pa je 8 let mlajši od njega. Čez koliko let bo Marko 

dvakrat starejši kot Luka?  
M = 2*L 
14 + x = 2( 6 + x)  
      x = 2              To bo čez 2 leti. 
5. Oče je devetkrat starejši od hčere, ki je stara 6 let. Čez koliko let bo še trikrat 

starejši od nje?  
O = 3 * H 
54 + x = 3 *( 6 + x) 
         x = 18                        Čez 18 let. 
6. Mati je petkrat starejša od sina, čez 6 let pa bo še trikrat starejša od njega. Koliko 

sta stara?  
M = 3* S 
5x +6= 3*(x +6) 
 x = 6                                     Sin je star 6 let, mama pa 30 let. 
7. Peter je trikrat starejši od Anje, pred dvema letoma pa je bil petkrat starejši od nje. 

Koliko sta stara?  
P = 5 *A 
3x -2 = 5( x -2) 
      x = 4                          Peter je star 12 let, Anja pa 4 leta. 
9. Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma  

44 let?  
O = 9*S 
44 – x= 9( 12 – x) 
      x = 8                       To je bilo pred 8. leti. 

16.Oče je star 46 let, njegovi otroci pa 16, 18, 20 in 24 let. Čez koliko let bodo otroci 
skupaj dvakrat starejši od očeta?  

Otroci = 2*O 
( 16 +x) +(18+x)+(20+x)+(24+x) = 2*(46+x) 
                       x = 7                             To bo čez 7 let. 
17. Janko in Metka sta skupaj stara 28 let, čez 6 let pa bo Janko štirikrat starejši od 

Metke. Koliko sta stara?  
J = 4*M 
x + 6 = 4*( 28 –x +6) 
5x=130, x = 26                        Janko je star 26 let, Metka pa 2 leti. 
 
18.Meta ima 12 let, Jure pa četrtino njenih let. Čez koliko let bo Meta dvakrat 

starejša od Jureta?  
M = 2 *J 



12 + x = 2( 3 + x) 
           x = 6                  To bo čez 6 let. 
19.Jaka ima četrtino Tininih let, čez 8 let pa bo Tina dvakrat starejša od njega. 

Koliko sta stara?  
T = 2*J 
 
4x +8 = 2( x +8)   ali x + 8 =2(1x/4 +8) 
 
  x = 4                                                    Jaka ima 4 leta, Tina pa 16 leto. 
20.Koliko je stara Kaja, če je imela pred 6 leti ¾ starosti, ki jo bo imela čez 2 leti?  
x - 6= ¾*( x +2) 
4x – 24 = 3(x +2) 
          x = 30                   Kaja je stara 30 let.  
21.Simon ima petino maminih let, Peter pa je 6 let mlajši od materine polovične 

starosti. Koliko so stari, če imajo skupaj 62 let?  
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       x = 40                        Mama je stara 40 let, Simon 8 let in Peter 14 let. 
 
22.Jure je star 12 let, njegova mati pa 36 let.  Torej je mati trikrat starejša od Jureta. 

Ali bo čez 2 leti mati se vedno trikrat starejša od Jureta? Odgovor utemelji.  
 
14 * 3 = 42                  
Ne, ker bo mama takrat stara 38 let, ne pa 42.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


