
 

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 
 

1. Збиру бр. 17 и 27 додај збир бр. 32 и 14. 

2. Разлици бр. 64 и 19 додај разлику бр. 88 и 63. 

3. Сања је сакупила 18 сличица, Ања за 13 више од ње, а Каћа колико Сања 

и Ања заједно. Колико имају укупно сличица? 

4. Филип је имао 47 кликера, Вељко 15 мање од њега, а Марко 12 мање 

него Вељко. Колико сличица укупно имају Вељко и Марко? 

5. Лопта и лутка коштају 73 динара, а лопта и 2 лутке коштају 95 динара. 

Колико кошта лопта? 

6. У једној школи има три одељења 2. разреда. У првом одељењу има 29 

ученика, у другом има 26 ученика, а у трећем одељењу има за 5 ученика 

мање него у првом. Колико ученика има у сва три одељења? 

7. Први сабирак је највећи непаран број 3. десетице, а други сабирак је 

најмањи паран број 5. десетице. Израчунај збир. 

8. Ученици су три месеца сакупљали књиге за школску библиотеку. Првог 

месеца су сакупили 39 књига, другог 33 књиге, а трећег месеца за 18 

књига мање него првог месеца. Колико књига су сакупили за сва три 

месеца заједно? 

9. Који број треба одузети од 68 да би се добио број 29? 
ucibibapl.wordpress.com 
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