
ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ “ИНТЕГРАЛ” 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 
2. РАЗРЕД  

 ТЕМА 25. – Разни задаци 
 

1. Попуни речима следећу укрштеницу. Прочитај реч у осенченим пољима: 

 
 

2. Попуни пирамиду по следећем правилу : СВАКИ БРОЈ ЈЕДНАК ЈЕ ПРОИЗВОДУ ДВА 

БРОЈА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ ИСПОД ЊЕГА  и одреди број који је у осенченом пољу. 

 
3. Настави низ: а) 1, 2, 4, 8, __         б) 1, 3, 9, 27, __        в) 1, 2, 6, 12, 36, __ 

 

4. Производ броја који су уписани у кружиће је уписан у квадратић који је на истој линији са 

тим кружићима. Попуни празна места одговарајућим бројевима: 

 



5. Између цифара 1 2 3 4 5 можемо уметнути један или више знакова + и на тај начин 

правити више бројевних израза. При томе, цифре не смеју мењати места. Тако нпр. уметањем 

два знака + добијамо израз : . 

а) Уметни два знака + између цифара  1 2 3 4 5 па израчунај 

б) Уметни три знака + између цифара  1 2 3 4 5 , тако да добијени збир буде што већи 

 

6. Између цифара 1 2 3 4  можемо уметнути један или више знакова за множење  и за 

сабирање  и на тај начин правити више бројевних израза. При томе, цифре не смеју 

мењати места. Тако нпр. уметањем два знака  добијамо израз :  а уметањем једног 

знака  и једног + добијамо . 

а) Између цифара 1 2 3 4  уметни два знака + и један  па израчунај 

б) Између цифара 1 2 3 4  уметни два знака  и један па израчунај. 

 

7. Колико треба поставити знакова + између цифара 1 2 3 4 5 6 7 да би се у збиру добио број 

100? Цифре не смеју мењати места! 

 

8. Израчунати: а)               б)                в)                  

 

9. Израчунати: а)               б)                в)               

                          г)               д)                    

 

10. У квадратић упиши одговарајући број тако да једнакост буде тачна: 

а)                б)              в)              г)        . 

 

11. У квадратић упиши одговарајући број тако да једнакост буде тачна: 

а)                б)                    в)                 г)  . 

 

12. Користећи бројеве 3, 4, 8, 10 и рачунске операције сабирања, одузимања и множења 

направи израз чија је вредност 54. 

 

13. Између датих цифара умети знакове рачунских операција  тако да једнакост буде 

тачна: 

а)           б)             в)            

г)           д)             ђ)   . 

 


