
 

 

1. Два брата имају по 8 кликера. У игри су 

изгубили 11 кликера. Колико кликера им је 

остало? 

2. Колико година има Тања ако је 14 година 

старија од Стеве, који има 4 године? 

3. Марко је умањио број 17 умањио за 4, а 

Марија је број 9 увећала за 4. Какве 

резултате су добили? 

4. На зимовању је било 17 ученика. Дванаест 

је научило да скија, а остали да клизају. 

Колико је ученика научило да клиза? 

5. У току једне календарске године, радник је 

радио 11 месеци, а остало време провео на 

одмору. Колико месеци је био на одмору? 

6. Колико бројева се налази између 9 и 17? 

7. Жвака и 2 лизалице коштају 19 динара, а 

жвака и лизалица 12 динара. Колико кошта 

жвака, а колико лизалица? 
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