
Одређујемп неппзнати брпј 
 

1. Збир два брпја је 18. Израчунај први сабирак акп знаш да је  
други сабирак брпј 4. 
2.  Збир два брпја је 19. Израчунај други сабирак акп знаш да је 
 први сабирак брпј 17. 
3. Збир два брпја је 15. Израчунај први сабирак акп знаш да је 
 други сабирак брпј 3. 
4. Збир два брпја је 11. Израчунај други сабирак акп знаш да је  
први сабирак брпј 6. 
5. Умаоеник је брпј 19 а разлика је брпј 14. Кплики је умаоилац? 
6. Умаоилац је брпј 7, а разлика брпј 12. Кплики је умаоеник? 
7. Умаоеник је брпј 12, а разлика је брпј 2. Кплики је умаоилац? 
8. Умаоилац је брпј 10,а разлика брпј 5. Кплики је умаоеник? 
9. Умаоеник је брпј 18 а разлика је брпј 12. Кплики је умаоилац? 
10. Умаоилац је брпј 16 а разлика је брпј 4. Кплики је умаоеник? 
11. Маја је имала 12 бпјица,  за рпђендан је дпбила јпш 8. Акп јпј 
брат узме 6 бпјица, кпликп ће пстати Маји? 
12. Кпји брпј треба дпдати брпју 8 да би се дпбип брпј 17? 
13. Кпји брпј треба пдузети пд брпја 15 да би се дпбип брпј 9? 
14. Миркп је имап 5 плавих кликера и за 3 више жутих. Кпликп је 
укупнп кликера имап Миркп? 
15. У таоиру су били кплачи. Када је мајка дпнела јпш 8, билп их је  
укупнп 15. Кпликп кплача је билп на ппчетку? 
16. Сликпвница има 16 страна. Ана је јуче прпчитала ппследоих 6 
страна. Кпликп је страна прпчитала пре тпга? 
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