
 

 

1. Од броја 13 одузми први следбеник броја 8. Израчунај.  

2. Умањеник је збир бројева 11 и 7, а умањилац је број 4. Израчунај 

разлику. 

3. Уштедела сам 8 динара. Бака ми је дала још 5. Хоћу ли моћи да купим 

лизалицу која кошта 14 динара? 

4. У продавници је било 10 купаца. Изашло је 4, а ушло 9. Колико је купаца 

у продавници? 

5. На полици је било 7 тегли џема од шљива и 4 тегле џема од јагода. Мама 

је спремајући колаче потрошила 2 тегле џема. Колико је остало на полици?  

6. Цеца је решила 9 задатака, а Каћа 2 мање. Колико су задатака укупно 

решиле? 
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