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Ime in Priimek :       
 
Datum :        
 

 
PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE   
 
 

1. Izračunaj pisno. 
 

425                            897                            451    741 
 + 371       -    225                         + 413                         - 310 
 
 
 
    853    243    512    254 
  - 241        +  159        -  349                 +  419 
 

 
 
2. Nataša stanuje 207 m od šole, Branko 23 m več kot Nataša, Jani pa 12 m 

manj kot Branko. Koliko metrov od šole stanuje Jani? 
 
R:         O:____________________ 
 
 

 
3. Številu 644 dodaj 312, odvzemi 784 in nato še prištej 546. Koliko dobiš? 
 
R:         O:____________________ 
 
 
 
4. Koliko kilometrov je prevozil avto v času, ko se je njegov števec 

premaknil od 174 km na 796 km? 
 
R:         O:____________________ 
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REŠITVE 
 

1. ačunaj pisno. 
 

425                            897                            451    741 
 + 371       -   225                         +  413                         - 310 
    796                            672                            864                           431 
 
 
    853    243    512    254 
  - 241        +  159        -  349                 +  419 
    612    402                            163                             673 
 
 
2. Nataša stanuje 207 m od šole, Branko 23 m več kot Nataša, Jani pa 12 m 

manj kot Branko. Koliko metrov od šole stanuje Jani? 
 
R:  207 m + 23 m = 230 m 
  230 m – 12 m = 218 m  O: Jani stanuje od šole 218 metrov. 
 

 
3. Številu 644 dodaj 312, odvzemi 784 in nato še prištej 546. Koliko dobiš? 
 
R:  644  956  172   O: Dobim 718.  
          + 312         - 784       +  546 
            956            172           718 
 
4. Koliko kilometrov je prevozil avto v času, ko se je njegov števec 

premaknil od 174 km na 796 km? 
 
R:  796 km      O: Avto je prevozil 622 km. 

- 174 km 
622 km 

 


