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1А: БРОЈ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

9. Подредување и споредување позитивни броеви до еден милион и 

негативни цели броеви 

 

 

Обиди се сам: 

1. Подреди ги следните броеви почнувајќи од најмалиот: 

а. 1280, 2140, 1028, 4210, 4021 

б. 65 800, 65 200, 65 384, 65 193, 65 694 

в. 728 222, 782 222, 827 222, 278 222, 287 222 

2. Подреди ги следните броеви почнувајќи од најголемиот: 

а. 480, 840, 340, 430, 380 

б. 25 515, 51 525, 15 255, 25 551, 52 551 

Провери го твоето решение: 

1. а.1028< 1280<2140<4021<4210 

б. 65 139< 65 200< 65 384< 65 694<65 800 

в. 278 222<287 222<728 222<782 222< 827 222 

 

2. a.840>480>430>380>340 

б. 52 551>51 525>25 551>25 515>15 255 
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Метео 

Временска прогноза изготвена од Управа за хидрометеоролошки работи на 

Република Македонија 

 

 

 

 

 

 

Какви се овие броеви? 

Ми личат на природни  

броеви, но имаат 

цртичка напред. 
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Ноќва, во 22 часот беше измерена температура од 2 степени под нулата. Како ќе го запишете овај 
податок? Како се викаат броевите -2, -5, -10 итн...   

Во текот на ноќта температурата паднала за 3 степени. Колку изнесувала температурата? Запиши 
знак < или > и објасни како се споредуваат негативно броеви. 

 
 

За размислување: 

1. Ако 13 534< * < 14 582, кој број ќе биде * ?   
2. 341 * 261 + 80  Кој е знакот кој недостасува?   
3. 250 * 20 x 13 Кој е знакот кој недостасува?   

4. 25+240 * 740 

5. -2 * -10 

За оние кои сакаат да научат повеќе: 

Природни броеви се нарекуваат сите броеви коишто се цели и поголеми од нула. Тие ја 

формираат низата на природни броеви 1, 2, 3... . Сите членови на оваа низа го сочинуваат 

множеството на природните броеви кое е бесконечно и се означува со N. Претставено математички, 

множеството на природните броеви изгледа вака: 

N= {1, 2, 3, ...} 

Најмалиот природен број е 1, а најголем не постои. Кога на множеството на природните 

броеви ќе му се додаде и нулата, се добива проширено множество кое се означува со N0. Претставено 

математички тоа изгледа вака: 

N0 = {0, 1, 2, 3, ...} 

Целите броеви се состојат од позитивни природни броеви (1, 2, 3, …), нивните негативи 

(−1, −2, −3, ...) и бројот нула. Како и природните броеви, целите броеви сочинуваат  бесконечно 

множество. 

Z= Z
-∪{0}∪Z

+
 

Множеството од сите цели броеви во математиката се изразува преку здебелената буква Z  кое доаѓа 

од Zahlen (германски за „броеви“). 

https://mk.wikipedia.org/wiki/1_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%29
https://mk.wikipedia.org/wiki/2_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%29
https://mk.wikipedia.org/wiki/3_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%29

