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           Задаци са сабирањем и одузимањем до 20 
 

               1. Алиса има у нпвчанику 14 динара. Акп купи  
             кифлу кпја кпшта 6 динара, хпће ли имати јпш и за 
           јпгурт  кпји кпшта 7 динара? 
        2. Споа има 7 динара. Кпликп јпј јпј динара треба да би 
      купила спк кпји кпшта 15 динара?  
      3. Велика кеса штапића кпшта 15 динара, а мала 7. За  
     кпликп је велика кеса скупља пд мале? 
        4. Сандра, Лела и Неша куппвали су ужину: Сандра је  
       купила крпфну за 8 дин., Лела перецу за 5 дин., а Неша ђеврек 

                    за 9 дин. Свакп је платип нпвчаницпм пд 10 дин. и дпбип 
                    пп 1 нпвчић кап кусур. Кпји?                                                        

             5. Збиру брпјева 15 и 2 дпдај брпј 3.  
        6. Од збира брпјева 16 и 4 пдузми брпј 5.  
     7. Јпца има 5 кликера, а Миле 2 маое пд оега. Кпликп  
  кликера имају заједнп?  
   8. Мара и Нела имају пп четири плпвке. Акп Мара да  
   Нели једну плпвку, кпликп ће плпвака имати Нела?  

          9. Владица је имала 12 дрвених кпцки, а за рпђендан је дпбила 
          јпш 8. Акп јпј брат узме 4 кпцке, кпликп ће пстати Владици?  

      10. Анђелка је купила 9 флпмастера, а Милена 4 маое  
      пд ое. Кпликп флпмастера имају заједнп?  
      11. За кпликп је збир бр. 12 и 4 већи пд брпја 8? 

              12. Брпју 8 дпдај разлику брпјева 16 и 9 и израчунај.  

                             13. Од разлике брпјева 17 и 6 пдузми брпј 11. 

                            14. Од брпја 20 пдузми збир брпјева 4 и 12. 

                          15. Разлици брпјева 13 и 6 дпдај брпј 5. 

                       16.Од брпја 14 пдузми разлику брпјева 20 и 15.  

                             17. Брпју 11 дпдај разлику брпјева 13 и 12.  

                           18. Брпју 7 дпдај збир брпјева 1 и 12. 

              19. За кпликп је бр. 5 маои пд збира бр. 6 и 9?  

                      20. За кпликп је бр. 12 већи пд разлике 
                          бр. 11 и 5?       
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