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Објасни ја разликата меѓу цифра и број!!! Наброј ги сите цифри. Колку 

цифри има? А колку броеви има? 

Што подразбираш под поимите позициона и цифрена вредност? 

 
ЗАПИШИ ГИ СО ЦИФРИ БРОЕВИТЕ 

1. Петстотини педесет и три 

2. Дваесет илјади и тринаесет 

3. Двесте илјади сто седумдесет и четири 

4. Илјада шестотини педесет и пет 

5. Триста илјади и осум 

6. 
4

10
 

7.  
12

100
 

8. 
5

100
 

9. 5 
2

10
 

10. 120
21

100
 

Класа илјади Класа единици 
, 

 
СИ ДИ ЕИ С Д Е ДЕСЕТИНКИ СТОТИНКИ ИЛЈАДИНКИ 
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Следи ги упатствата и погоди го бројот  

      ,   

 

1. Цифрата на десетки е производ од 3 и збирот на броевите 1 и 2 

2. Цифрата на единици е  еднаква на количникот  од бројот на денови во ноември и бројот на 

работни денови во една седмица 

3. Цифрата на позиција ДИ е разлика од 12 и половината од 12 

4. Собери ги броевите добиени од претходните три одговори. Разликата од тој збир и 13 е 

цифрата на десетинки 

5. Цифрата на позиција СИ е количник од збирот на часови во едно деноноќие и цифрата на 

единици  поделен со 10 

6. Собери ја цифрата на десетки со 11. Од тој збир одземи го збирот од десетките и единиците и 

запишиго на позицијата стотинки. 

7. Собери го бројот на месеци во една година и бројот на минути во еден час. Добиениот збир 

подели го со цифрата на десетинки и запиши го на позицијата стотки. 

8. Цифрата на единици помножи ја самата со себе и резултатот подели го со 18. Добиениот 

количник запиши го на позицијата илјади. 


