
1. Запиши цифрама број: 

триста осамдесет ______________            двеста седам ___________ 

седамсто педесет девет _________           пет стотина _____________ 

2. Запиши речима број: 

564 ____________________________________________ 

870 ____________________________________________ 

406 ____________________________________________  

3. Уочи правило и настави започети низ. 

а) 600, 620, ______ , ______ , ______ , ______ , 720.        

б) 930, 920, ______ , ______ , ______ , ______ , 870.  

4, Напиши први претходник и први следбеник следећих бројева: 

______ , 900, ______       ______ , 399, ______         ______ , 261, ______  

5. Напиши по реду све бројеве који су мањи од 502, а већи од 497. 

_______ , _______ , _______ , _______ . 

6. Бројеве 427, 356, 183, 417, 921, 181, 204, 561 поређај од највећег до 
најмањег. 

_______ , ______ , ______ , ______, ______ , ______ , ______ , ______ . 

7. Растави на збир стотина, десетица и јединица: 

649 = __________________________   930 = ___________________________ 

204 = __________________________   525 = ___________________________ 

8. Упиши бројеве у табелу месних вредности. 

БРОЈ С Д Ј 

петсто педесет три    

шест стотина осам    

двеста деведесет    

9. Цифрама 3, 8 и 6 напиши све троцифрене бројеве у чијем се  записивању 
не понавља иста цифра и поређај их од најмањег до највећег. 

_______ , ________ , ________ , ________ , _______ , ________ 

Додатни задатак 

Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара 3? Напиши их. 
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