
1) Одреди непознати делилац: 

54 : х = 9         56 : х = 8         63 : х = 7         27 : х = 3 

2) Ако број 36 умањиш неколико пута добићеш број   
     4. Одреди непознати број. 
3) Број 48 пита – Колико пута ћеш ме умањити да  
би добио број 6? Израчунај х. 
4) Ана је имала 42 сличице. Поделила их је својим 
другарицама тако да је свака добила по 7. Колико 
другарица има Ана? 
5) Ако број 45 умањиш неколико пута добићеш 
разлику бројева 51 и 42. Израчунај непознати број. 
6) Ако број 100 умањиш неколико пута добићеш 
производ бројева 2 и 5. Израчунај непознати број. 
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