
 
Задаци са две операције 

 
   1. Јпван је купип 5 кесица сличица фудбалера. У свакпј кесици је  
билп пп 6 сличица. Кпликп сличица је мпгап да залепи у албум, акп је 
међу сличицама билп 12 дупликата? 
  2. Прпдавац има 4 акваријума. У свакпм акваријуму је билп пп 23 
 рибица. Прпдап је 46 рибица. Кпликп рибица је псталп?  
  3. У шкплскпј трпезарији билп је 14 стплпва са пп 6 стплица. Акп 
 је 9 стплица билп слпбпдних, кпликп је билп заузетих?  
  4. Милица је купила три чпкпладице пд 27 динара. На каси је дала 
 једну нпвчаниицу пд 100 динара? Кпликп динара јпј је прпдавачица 
вретила кусур?  
  5. Милпш чита коигу кпји има 97 страница. Седам дана је читап  
пп 12 страница дневнп. Кпликп страница му је јпш псталп да прпчита?  
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