
1. Израчунај:  

     а) (4 + 5) ∙ 7 =_____; б) 36 + (4 ∙ 7) =_____;  

     в) (29 + 27) : 7 =_____; г) 56 - (42 : 7) =_____ 

2. Допуни низове: 

    а) 7, 14, 21,___,___,___,___;             б) ___, ___, ___, ___, 42, 35, 28. 

3. Други чинилац је разлика бројева 29 и 22,  а први чинилац је број 9. 

Израчунај производ. 

4. Израчунај количник ако је дељеник највећи непарни број пете десетице, а 

делилац разлика бројева 42 и 35. 

5. Ако број 70 умањимо 7 пута, па тако добијени број умањимо још  

за 7, који ћемо број добити? 

6. У теглама је 6 килограма меда, а у канти је 5 пута више. Колико укупно  

има меда у теглама и канти?                                              ucibibapl.wordpress.com 
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