
 

 

1. У аутобусу је било 11 путника. На првој 

станици су изашла 2 путника, а ушла 3 путника. 

Колико је путника тада било у аутобусу? 

2. Деца су имала 9 црвених и  3 жута балона. 

Пробушили су 5 балона и бацили их. Колико је 

балона остало деци? 

3. Од броја 16 одузми број 10 па добијеној 

разлици додај број 3. Који је број резултат? 

4. Који се број добије ако се од збира бројева 9 и 

2 одузме број 4? 

5. Који се број добије ако се разлици бројева 15 и 

12 дода број 9? 

6. Броју 12 додај најмањи паран број, па добијени 

збир умањи за 8. Који је број резултат? 
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