
 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

3. РАЗРЕД 
 

 

ДЕКАДНИ ЗАПИС ПРИРОДНОГ БРОЈА 

 
 

1. Напиши: а) најмањи број треће стотине; б) највећи број седме стотине; в) најмањи 

непаран број четврте стотине; г) највећи паран број девете стотине. 

2. Дате су цифаре 0, 4, 7 и 9. Користећи дате цифре напиши најмањи и највећи троцифрен 

број ако се цифре: а) могу понављати; б) не могу понављати.   

3. За колико се разликују најмањи непаран троцифрен број и највећи паран двоцифрен 

број? 

4. Израчунај разлику између највећег и најмањег троцифреног броја који су записани 

различитим цифрама.  

5. Одреди збир троцифреног броја који садрже 2 стотине, 19 десетица и 23 јединице и 

троцифреног броја који садржи 3 стотине 17 десетица и 35 јединица.  

6. Збир цифара броја 741 је 7 + 4 + 1 = 12. Напиши све троцифрене бројеве чији је збир 

цифара једнак 4. 

7. За колико се разликују највећи и најмањи троцифрен број чији збир цифара је једнак 15. 

8. Производ цифара броја 136 је 1 ⋅ 3 ⋅ 6 = 18. Наброј све троцифрене бројеве чији је 

производ цифара једнак 8. 

9. Израчунај збир највећег и најмањег троцифреног броја чији је производ цифара 6. 

10. Збир цифара троцифреног броја је 16. Напиши: а) најмањи; б) највећи; в) најмањи 

паран;  г) највећи непаран троцифрен број чији је збир цифара једнак 16. 

11. Може ли збир три узастопна природна броја бити 346? Зашто? 

12. Може ли збир четири узастопна природна броја бити 777? Зашто? 

13. Могу ли се међу бројевима 1, 3, 5, 7 … 497, 499 изабрати три чији је збир је једнак 500? 

14. Природан број а почиње цифром 4, а природан број b почиње цифром 8. Може ли број 

а бити веће од броја b? 

15. Збир непарних цифара броја 345 је 3 + 5 = 8, а збир парних цифара је 4. Збир непарних цифара 

броја 678 је 7, а збир парних цифара је 6 + 8 = 14.  Одредити најмањи и највећи троцифрен број 

код кога је збир парних цифара једнак збиру непарних цифара (при чему се као збир само једне 

цифре подразумева управо та цифра).   
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