
Сабирање и одузимање - вежбање 
                        

1. Од збира бројева 36 и 15 одузми број 4. 

_______________________________________________ 

                                

2.  За колико је број 26 мањи од разлике бројева 100 и 44? 

_______________________________________________ 

 

3. У једној кутији Мира има 36 салвета, а у другој 25 салвета више.   
Колико салвета има у другој кутији? 
 
______________________________________________________ 

Одговор:______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
4. На једној полици било је 45 књига, а на другој 18 књига  мање. 

Колико књига има на обе полице? 
 
______________________________________________________ 

Одговор:______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
5.  Претходник броја 74 увећај за разлику бројева 83 и 65. 

_______________________________________________ 
 

6.  У аутобусу је било 47 путника. На станици је изашло 18,  
         а ушло 26 путника. Колико је сада путника у аутобусу? 
 

______________________________________________________ 

Одговор:______________________________________________ 
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Сабирање и одузимање – домаћи задатак 
 

1. Израчунај: 
                    36 – 8  = ______;      53 – 3 =______;     28 + 45 =______; 
                    76 – 68 = ______;     43 + 17 = ______;   90 – 36 = ______; 
 

2. Израчунај:  
      29 + (43 + 16) = __________________________________ 

                 (62 – 25 ) + 18 = __________________________________ 
                 55 + (76 – 47) = __________________________________ 
 

3. На кросу је учествовало 45 ученика. Одустало је 8.  Колико их је   
стигло на циљ? 
 

 
4.  На једној тацни је било 26 колача, а на другој за 9 мање.Колико 

је колача било на другој тацни? 
     

 
5. Уна је имала 65 динара и добила је још 25. Колико ће јој остати 

када потроши 48 динара? 
 
 

6.  У једном јату било је 25 голубова, у другом за 18 више него у 
првом, а  трећем 19  мање него у првом и другом заједно. Колико 
је голубова у трећем  јату? 

 
 

7. Ивона је једнога дана прочитала 23 стране књиге, а другог дана 4 
стране мање.  Колико је Ивона укупно страна  прочитала за два 
дана? 
 

 
8.  Мила је имала 38 сличица и мам јој је купила још 42 сличице. 

Она је залепила у свој албум 53. Колико јој је остало сличица? 

 

 
        Да не буде досадно....  

          Књига и две оловке коштају 93 динара, а књига и једна       
          оловка коштају 78 динара. Колико кошта књига? ucibibapl.wordpress.com 

 


