
 

 

1. Први сабирак је број 36, други је непознат, а збир је 62. Одреди 

непознат број. 

2. Марко је имао 24 плава кликера и неколико жутих, па их је укупно 

било 43. Колико је Марко имао жутих кликера? 

3. Када је бака убрала 17 ружа, у башти је остало 39. Колико је ружа било 

пре брања? 

4. Ако непознати број умањиш за 42, добићеш број 29. Напиши једнакост 

и одреди непознати број. 

5. Умањеник је непознат број, умањилац је 29, а разлика је 18. Одреди 

непознати умањеник. 

6. Кад сам узео 16 бомбона, у чинији их је остало 35. Колико је бомбона 

било у чинији? 

7. Умањеник је број 66, умањилац је непознат број, а разлика је 48. 

Одреди непознати умањилац. 

8. У пекари је било 60 кифли. Кад је продато неколико, у пекари је остало 

24 кифле. Колико је кифли продато? 

9. За колико треба да  се умањи највећи број 8. десетице да би се добио 

најмањи непарни број 4. десетице? 
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