
 

 

1. За школски оркестар је купљено 11 гитара и 4 

фруле. Колико инструмената је купљено? 

2. Ана је добила 5 петице, а Сања има 9 петица 

више од ње. Колико петица има Сања? 

3. За колико је разлика бр. 10 и 3 мања од збира 

бројева 9 и 8? 

4. Мира је имала 12 жутих и 8 сивих пилића. 

Продала је 7 пилића. Колико јој је остало? 

5. Из Петрове улице у школу иде 8 дечака, а 

девојчица је за 4 више. Колико укупно деце иде у 

школу? 

6. Из сандука су извадили 7 флаша сока, а затим 

још 4. После тога је у сандуку остала једна 

флаша. Колико је флаша сока било у сандуку? 

7. Зоран је сакупио 5 сличица аутомобила, а 

његов брат Бојан 7 више од њега. Све сличице су 

залепили у албум. Колико је укупно сличица? 
ucibibapl.wordpress.com 
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