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Задаци који носе 3 бода 

 

1.  Један лептир је слетео на тачно решен задатак у Јасниној свесци.  

     Који број је прекрио лептир?     

                              

а) 30 б) 62 в) 26 г) 16 д) 36  

 

2.  У другом разреду једне школе има 64 ученика. Девојчица је 27.  

     Колико има дечака? 

 а) 73 б) 38 в) 37 г) 36 д) 48 

 

3.   

                    

 а) 24 б) 15 в) 31 г) 25 д) 26 

 

4.  Умањеник је највећи двоцифрени број, а умањилац збир бројева 9 и 9. 

 а) 81 б) 18 в) 19 г) 82 д) 80 

 

Задаци који носе 4 бода 

5.  Колико ће остати од 83 динара ако платиш хлеб и млеко.  

     Цена млека је 35 динара а хлеба 25 динара. 

 а) 21 б) 33 в) 23 г) 19 д) 32 

 

6.  Имам 34 жуте коцке а црвених за 19 више.  

     Колико имам укупно коцкица? 

 а) 87 б) 78 в) 86 г) 29 д)77 

 

7.  Јелена има 25 шнала, а Љубица за 7 шнала више.  

     Колико шнала имају заједно? 

 а) 48 б) 57 в) 49 г) 38  д) 75 

 

На жици нас је било 14.  

Долетело је за три мање него што нас је било.  

Колико нас је сада? 

95 - 29 = 40 +  

 

 „СВЕТОСАВСКЕ МОЗГАЛИЦЕ” 2008 
Задаци за 2. разред 



8.  Хелена живи заједно са татом, мамом, братом, псом,  две мачке, два папагаја и четири златне    

     рибице. Колико они укупно ногу имају ? 

 а) 20 б) 24 в) 28 г) 32 д) 40 

 

Задаци који носе 5 бодова 

 

9.  Од укупног броја зечића побегло је 24, а остало је 28.  

      Колико је било зечића? 

 а) 46 б) 53 в) 52 г) 62 д) 25 

 

10.   Пут до принцезе зачарала је зла вила.  

        Помози принцу да стигне до принцезе. 

 36 + а = 87 - 12 

 а = 

 а = 

  

 а) 93 б) 29 в) 39 г) 45  д) 38 

 

11.  Срео патак јато патака и поздравио их: 

 Здраво, 100 патака!- 

 Једна патка му је рекла: 

 Није нас 100 него нас је  

 за 43 мање од тог броја  

 и још 8 патака. 

 Колико нас је? 

 а) 66 б) 56 в) 65 г) 49 д) 64 

 

12.  Ивана је имала 100 динара и отишла је у продавницу да купи чоколадe.  

       Један чоколаде кошта 30 динара. Колико је чоколада купила Ивана, ако је добила кусур   

      10 динара? 

 а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6 

 

 

 


