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Стави X во колоната во која припаѓа бројот: 
 
број природен 

број 
цел 
број 

цел 
позитивен 
број 

цел 
негативен 
број 

не е 
цел 
број 

3      
-5      
0      

2,5      
-4      

0,6      
-14      
19      

-2,7      
 

 
      

-12      
  

 
      

-3      
 
 
Пополни ја  табелата според барањата: 
 

број спротивен 
број 

претходник следбеник апсолутна 
вредност 

-8     

  -34   

12     

 -7    

  -18   

   -56  

    9 

 6    

    10 

1. Наброј кои цели броеви се наоѓаат меѓу -3 и 10. 
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број спротивен 
број 


претходник следбеник апсолутна 
вредност 


-8 8 -9 -7 8 


-33 33 -34 -32 33 


12 -12 11 13 12 


7 -7 6 8 7 


-17 17 -18 -16 17 


-57 57 -58 -56  


9/-9    9 


-6 6 -7 -5 6 
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2. Запиши ги сите цели броеви x за кои што важи: 

а. -8 ≤ x < -2 

б. x < -7 

в. -35 < x < -25 

3. Подреди ги по големина почнувајќи од најмалиот 

броевите: 4, -8, -9, -11, -12, 6, 0, -6 . 

4. Подреди ги по големина почнувајќи од најголемиот 

броевите: 400, -300, 250, 0 , -200, -440, 150, -50. 

5. Стави соодветен предзнак во квадратчето: 

а.   -(-(-(-6)))=⧠6      б.  –(+(-17))=⧠17 

в. –(-(+16))= ⧠16      г. –(+(-74))=⧠74 

д.  –(+55)=⧠55 

6. Стави <, =, > на соодветното место: 

а.   |-7| ⍜ |-4|           б.  -5 ⍜ |-5| 

в.  |-3|⍜  0                г.  -3 ⍜ 0 

д.  |-1| ⍜ |1| 

7. Дадено е множеството А={x|x∊ℤ  и -10<x<4}. Запиши 

ги табеларно множествата: 

B={x|x∊A  и  x<-5}. 

C={x|x∊A  и  x>-2}. 

D={x|x∊A  и   x∊ℤ }. 

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА НАУЧАТ ПОВЕЌЕ: 

Обиди се да ја решиш равенката: |x+4|=5 
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