
Сабирање двоцифрених бројева (36+15) 
( вежбање) 

 
1. 36+25 =          49+19 =        28+45 =          
    54+39 =          63+18 =        75+16 = 
2. Који је број за 29 већи од 54? 
3. Највећем парном броју треће десетице додај број 15. 
4. У једном возу је 38 путника, а у другом 19 више. Колико је путника у 
другом возу? 
5. Пре 16 година тата је имао 25 година. Колико година сада има тата? 
6. Ана има 12 година, а мама је имала 29 када је родила Ану. Колико 
година сада има мама? 
7. Милан има 65 кликера, а Горан 27 више. Колико кликера има Горан? 
8. На екскурзију је отишло 34 девојчице и 28 дечака. Колико је деце у 
аутобусу? 
9. Мима има 26 салвета, а њена сестра 9 више. Све салвете су спаковале 
у једну кутију. Колико салвета је у кутији? 
10. У кутији има 25 плавих лоптица и за 18 више црвених. Колико је 
укупно лоптица у кутији? 
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