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            ОДУЗИМАЊЕ ДО 10 –ИЛУСТРОВАНИ ЗАДАЦИ 

 

1.По шуми је шетало 6 јежића. Tри су се сакрила у рупу. 

Колико их је остало? 

 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: Остало је ____ јежића. 

 

2. Веверица је сакупила 7 лешника. Два је појела.Колико је 

веверици остало лешника? 

     

 

 Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: Остало је ____ лешника. 
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3. На грани је било 8 јабука. Деца су убрала 5. Колико је јабука 

остало на грани? 

                   

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: Остале су  ____ јабуке. 

 

4. На ливади је скакутало 9 зечића. Нешто је шушнуло и 4 су 

побегла иза жбуна. Колико је зечића остало на ливади?

 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: На ливади је остало _____ зечића. 
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5. Под јелком је расло 10 печурака. Дошла је бака Ката и 

убрала 3. Колико је печурака остало? 

 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: Остало је ____ печурака. 

 

6. У потоку је било 9 рачића. Два су стала на камен. Колико је 

рачића остало у води? 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: У води је остало _____ рачића. 
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7. Осам  пужића је пошло у шетњу до цвета. Пет пужића је  

стигло  а остали нису јер су се уморили. Колико пужића није 

стигло до цвета? 

 

                         

 

     

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: _____ пужића нису стигла до цвета. 
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8.На небу је летело 10 рода. Шест је слетело у своја гнезда. 

Колико је рода остало да лети? 

 

 

    

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: Остале су  да лете ____ роде. 
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9. На  пољу  се играло  7 мишића. Четири су морала да оду 

кући у рупу. Колико је мишића остало на  пољу да се игра? 

 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: На пољу су остала _____ мишића. 

10. Неша је уловио 6 лептира. Ставио их је у мрежу, али су 4 

побегла.Колико је лептира остало у мрежи? 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: У мрежи су остала ______ лептирића. 
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11. У дворишту је кљуцало 10 пилића. Наишла је маца и сви су 

побегли. Колико је пилића остало у дворишту? 

                                                  

 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: У дворишту је остало  je _____ пилића. 
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12. Бака у селу има  9 јагањаца. Поклонила је 5. Колико је 

јагањаца остало баки? 

 

Рачунам: ____ - ____ = _____ 

Одговор: Баки је остало _____ јагањаца. 

13. Од седам мрава 6  је ушло у  мравињак. Колико је мрава 

остало напољу да чува стражу? 

 

Рачунам: _____- ____= ______ 

Одговор: _______ мрав је остао да чува стражу. 


