
 

       САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ - ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ 
 
 
1. Горан има 23 кликера, а Иван 5. Колико имају заједно? 
 
__________________________________________________________ 
 
Одговор: __________________________________________________ 
 
2. Даница има 65 салвета, а Марица 3 мање. Колико салвета има 
Марица? 
__________________________________________________________ 
 
Одговор: __________________________________________________ 
 
3. На једној полици има 40 књига, на другој 4, а на трећој 5. Колико 
има књига на све три полице? 
 
__________________________________________________________ 
 
Одговор: __________________________________________________ 
 
4. У шуми има 57 сатбала борова. У другој шуми има 5 борова мање 
него у првој, а у трећој 7 борова  више него у другој шуми. Колико има 
борова у другој, а колико у трећој шуми? 
 
2. шума: ________________________________________________ 
 
3. шума: ________________________________________________ 
 
Одговор: _______________________________________________ 
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