
Математика-примери задатака за полугодишњи тест
1.Напиши цифрама и речима све декадне јединице до билион!
2.Напиши у облику производа једноцифреног броја и степена броја 10:
900 800,5 007 030, 800 070 000
3.Напиши:
-најмањи шестоцифрени број
-највећи осмоцифрени број
-најмањи непаран деветоцифрени број
-највећи паран десетоцифрени број
4.Одреди месну вредност цифре 5 у бројевима:
35 897 600, 450 000 000, 678 894 759
5.Подвуци тачне изразе:
103=10+10+10
104=10·10·10·10
103=100
105=500 000
106=1 000 000
6.Попуни табелу:
претходник број следбеник

10 000 000

8 000 000 000

99 989 999

999 999 999
7.Изрази у датим јединицама мере:
3km 80m=_______________m
16km 57m=______________m
4kg 79g=________________g
8t 6kg=________________kg
8.Запиши изразе једним бројем:
3·107+8·105=
9·109+7·106=
9.Следеће површине изрази назначеним јединицама:
5dm2=__________cm2

78 000mm2=_______cm2

300ha=__________a
9dm26cm2=____________cm2

10.Прикажи везу између сабирања и одузимања:
680-9=___________јер је ________+__________=____________
11.За колико је број 10 245 мањи од збира бројева 125 456 и 17 582?Постави израз и 
израчунај!
12.Једна породица је на годишњи одмор понела 98 000 динара.Платили су смештај 37 900 
динара,а храну 45 000 динара.Остатак новца су вратили кући.Колико новца је та породица 
вратила кући?
13.На једној бензинској пумпи је за 3 месеца продато 8 025l бензина.У једном месецу је 
продато 2 258l,а у другом 3 199l.Колико је продато у трећем месецу?
14.Дужина собе је 4m, а ширина 3m.Израчунај обим и површину пода собе.
15.Дужина правоугаоника је 12cm,а ширина је 2 пута мања од дужине.Израчунај обим и 
површину правоугаоника.
16.Површина пода једне дворане је 171m2,а ширина дворане је 9m. Израчунај дужину и обим 
пода дворане!



17.Обим једног правоугаоника је 370mm,а његова ширина је 7cm.Израчунај површину 
правоугаоника.
18.Површина повртњака правоугаоног облика је 6а50m2.Израчунај дужину повртњака ако је 
његова ширина 10m.
19.Израчунај обим и површину квадрата странице 18cm.
20.Обим квадрата је 312cm.Израчунај површину квадрата.
21.Колики је обим квадрата чија је површина 81cm2?
22.Ако је а+б=1789,израчунај:
(а-126)+(б+598)=
(а+678)+(б-678)=
23.Ако је а-б=9 347,израчунај:
(а-745)-(б+976)=
(а-6)-(б-6)=
24.Израчунај применом правила сталности збира:
1999+386=______________
25.Израчунај применом правила сталности разлике:
3 078 003-19 999=___________________
26.Реши једначине:
а) х+1253=72 980- 1 540
б) (2500+ 7 500)-х=1 300
в) (х-720)+280=9 500
г) (х+700)- 1500=6 500
д)10 000-(2500+х)=2 000
27.Петар је замислио неки број,додао му 50,од добијеног збира одузео 660 и добио број 
2900.Који је број Петар замислио?
28.Одреди скуп решења неједначина:
а) 179+х<8965
б)х-657>897
в)х-3456<7890
г)657-х<45
д)7898-х>879
29.Који су то природни бројеви чији је збир са бројем 19 мањи од 25?
30. Имаш 500 динара у новчанику.Колико најмање,а колико највише пара можеш да 
потрошиш тако да ти остане бар 200 динара за сладолед? Реши задатак помоћу неједначине!


