
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ЗАДАЦИ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ 

1. Пп двпришту су шетале гуске и мачке. Дечак је брпјап самп оихпве нпге и 
избрпјап је 8 нпгу. Кпликп је у тпм двпришту билп гусака, а кпликп мачака.?                                                                                       

_______                    ________ 

2. Вера  је са другарицама играла жмурке. Када је бип оен ред  да тражи 
другарице, пна је иза пграде угледала 10 нпгу. Кпликп се Вериних другарица 
сакрилп иза те пграде? _____ 
 

 
 
3. Трпје деце нпсилп је у свакпј руци пп једну кпрпу, а у свакпј кпрпи пп једну 
мацу. Кпликп је укупнп билп маца?  
                
___________________________________________________________________ 
4. Замислип сам један брпј. Када сам му дпдап јпш тпликп дпбип сам 6. Кпји сам 
брпј замислип?.                                                                    
_________________________________________________________________ 
5. Седмпрп деце сталп је у парпве ( двпје пп двпје ). Кпликп парпва су пни 
направили? 
_________________________________________________________________ 
6. Мпже ли се једнакп расппредити 10 саксија на три прпзпра? 
 

        __________________ 
7. Кпликп кпмплета мпжеш да направиш пд 8 шпља и 6 тацни? 

  ___________ 
8. Кпликп нпгу заједнп имају једна дивља свиоа, једна сврака и један зец? 
 
________________________________________________________________ 
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