
 
ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

4. РАЗРЕД 
 

 

ЗАНИМЉИВИ  ИЗРАЗИ  

 
1. Користећи цифре, заграде и симболе рачунских операција напиши:  

          а)  број 0 помоћу 3 седмице 

          б)  број 1 помоћу 3 двојке 

          в)  број 2 помоћу 3 петице 

2. Помоћу цифара, заграда и симбола рачунских  операција напиши све бројеве од 0 до 10 

помоћу 4 четворке. 

3. Користећи цифре, заграде и симболе рачунских операција напиши све бројеве од 0 до 

16 помоћу 5 двојки. 

4. Помоћу цифара, заграда и симбола рачунских  операција напиши: 

             а)       број 100 помоћу 4 деветке 

            б)  број 100 помоћу 5 јединица 

            в)  број 100 помоћу 6 четворки 

5. Дато је 7 деветки. Користећи дате цифре, симболе рачунских операција и заграде 

направи бројевни израз чија је вредност 33. Може ли се са 9 деветки направити израз 

чија је вредност 55? 

6. Помоћу девет  цифара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, заграда и знакова рачунских операција, не 

мењајући поредак бројева направи израз чија је вредност 100. 

7. Дати су бројеви 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не мењајући им редослед направи бројни израз 

чија је вредност:   а)  50;  б)  100;  в)  101 . 

8. Која два природна броја имају: а) збир већи од њиховог производа; б) збир једнак 

производу ? 

9. Која три природна броја имају једнак збир и производ?   

10. Збир и производ четири природна броја износи 8. Који су то бројеви?  

11. Збир и производ неколико природних бројева износи 14. Колико сабирака, односно 

чинилаца има у збиру, односно у производу тих бројева?  

12. Постоје ли бројеви чији је и збир и производ једнак 2020? Ако постоје одреди бар једно 

решење. 

13. Дате су цифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Употреби сваку цифру само једном тако да 

вередности израза * + *, * –  *, * ⋅ * и ** : * буду једнаке.  

   

Задатке одабрао Војислав Андрић  


