
 
 

САБИРАОЕ И ПДУЗИМАОЕ БРПЈЕВА ДП 20 

1. Ивана је имала 15 динара. Купила је ппгачицу за 13 дин. 
Кпликп јпј је динара псталп? 

2. Сара има 7 динара. Кпликп јпј јпш динара треба да купи жваку кпја  
кпшта 19 динара? 
3. Тара има 12 гпдина. Кпликп је гпдина имала пре 8 гпдина? 
4. Збиру брпјева 6 и 8 дпдај разлику брпјева 19 и 13. 
5. Разлици брпјева 18 и 15 дпдај најмаои паран брпј. 
6. Пд разлике брпјева 18 и 9 пдузми збир брпјева 5 и 4. 
7. Гпран има 4 кликера, а Петар 5 више. Кпликп имају заједнп? 
8.  За кпликп је збир брпјева 10 и 7 већи пд разлике брпјева 9 и 2? 
9. За кпликп је разлика брпјева 18 и 5 већа пд разлике брпјева 8 и 6? 
10. За кпликп је брпј 8 маои пд збира брпјева 9 и 11? 
11. За кпликп је брпј 7 маои пд збира брпјева 9 и 8? 
12.  Ивана и Милан имају пп 7 плпвака. Акп Ивана да Милану 2 
плпвке, кпликп ће пстати Ивани, а кпликп ће имати Милан? 
13. Пд највећег брпја друге десетице пдузми збир брпјева 4 и 13. 
14.  Пд највећег непарнпг брпја друге десетице пдузми разлику 
брпјева 15 и 11. 
15. На једнпј пплици има 4 коиге. На другпј 6 коига више. Кпликп је 
коига на пбе пплице? Акп узмеш 3 коиге са прве пплице кпликп ће 
коига пстати на пплицама? 
16. Два брата имају пп 9 кликера. У игри су изгубили 12 кликера. 
Кпликп кликера им је псталп? 
17. Кпликп гпдина има Саоа акп је 13 гпдина старија пд Стеве, кпји 
има 5 гпдине? 
18. Јанкп је умаоип брпј 18 умаоип за 4, а Марија је брпј 9 увећала 
за 4. Какве резултате су дпбили? 
19. На зимпваоу је билп 19 ученика. Једанаест је научилп да скија, а 
пстали да клизају. Кпликп је ученика научилп да клиза? 
20. Кпликп брпјева се налази између 8 и 19? 
21. Жвака и 2 лизалице кпштају 20 динара, а жвака и 
Лизалица 14 динара. Кпликп кпшта жвака, а кпликп  
                 лизалица? 
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