
 
Одређивање непознатог броја 

 
 1. Ако неки број поделиш са 2, добићеш највећи парни  

број друге десетице. Одреди непознат број.  
 2. Ако број 36 умањиш неколико пута, добићеш број 2. Израчунај 

непознати број.  
 3. Моја трострука вредност је 42. Погоди који сам ја број?  
 4. Ако број 72 поделиш непознатим бројем, добићеш  
производ бројева 3 и 2. Одреди непознати број. 
 5. Ако број 9 увећаш неколико пута, добићеш збир бројева 36 и 

63. Израчунај непознати број.  
  6. Кад ме поделиш збиром бројева 4 и 5, добићеш број 6.  
Који сам ја број?                                                ucibibapl.wordpress.com 
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