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КОЈ СУМ ЈАС? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a·b·c=_________________ 

 Јас сум цел број меѓу  -10 и 10 

 Мојата апсолутна вредност е 7 

 Ако ме помножиш со -1 ќе станам  поголем од 0 

 Кој сум јас?                                            

а=_____ 

 

 

 

 

МНОЖЕЊЕ 

НА ЦЕЛИ 

БРОЕВИ.  

СВОЈСТВА 

НА 

МНОЖЕЊЕ 

НА ЦЕЛИ 

БРОЕВИ  

 Јас сум цел број меѓу -5 и 5 

 Мојата апсолутна вредност е 4 

 Јас не сум еднаков на (-2)·(-2) 

 Кој сум јас?                                            

 b=_____ 

 Јас сум цел број меѓу -1 и 5 

 Јас сум непарен број 

 Јас не сум еднаков на (-3)·(-1) 

 Кој сум јас?  

c=_____ 
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1. Пресметај ги производите: 

а. (-5)·(-8)=                      г. (-12)·0= 

б. (+2)·(-8)=          д. (-1)·(-2)= 

в. (-1)·(-104)= 

2. Пресметај: 

· 0 -1 1 -2 2 

-23      

 

3. Пресметај ги на памет производите: 

а. (-2)·(-7)·(-5)·(-3)= 

б. (-50)·(-11)·(-5)·(+20)= 

в. (-48)·(-10)·(+-5)·0·(-2014)= 

г. (-1)·(+1)·(+125)·(-9)·(-8)·(+2)= 

д. (-10)·(-10)·(+100)·(-100)= 

 

4. Пресметај ги производите: 

а. (-1)·(-1)·(-1)·(-1)= 

б. (-1)·(-1)·...·(-1)·(-1)= 
 29 множители  

в. -10·(-9)·(-8)·. . . ·8·9·10= 

г. (-1)·(-1)·...·(-1)·(-1)= 
 2014 множители 

 

5. Нека -4 е најмал од три последователни броја. Пресметај 

го нивниот производ. 

 

6. Нека -4 е најмал од пет последователни броја. Пресметај 

го нивниот производ. 

 

7. Пресметај: 

а. (-3)·(-9)+(-3)·(+10)= 

б. 2·(-7)+5·(-7)+(-7)= 

в. 6·4-4·5+3·4-7·4+9·4= 

8*. Со помош на дистрибутивно својство пресметај: 

(2+(-3))·((-2)+5)= 

 

 

 

 

МНОЖЕЊЕ НА 

ЦЕЛИ БРОЕВИ.  

СВОЈСТВА НА 

МНОЖЕЊЕ НА 

ЦЕЛИ БРОЕВИ  

С.Захриева
Sticky Note
а.40б.-16в.104г.0д.2

С.Захриева
Sticky Note
а.210б.-55 000в.0г.-18 000д.-1 000 000

С.Захриева
Sticky Note
а.1б.-1в.0г.1

С.Захриева
Sticky Note
-24

С.Захриева
Sticky Note
-4, -3, -2 -1 и 0 се бараните броеви,а нивниот производ е 0.

С.Захриева
Sticky Note
а.-3б.-56в.24



03.03.2014 ВЕЖБИ 

 

час 90 наставник:С.Захариева 

 

Со помош на калкулатор, самостојно обидете се да ја 

решите следната задача: 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ЗА ДОМА:  

Запишете пет количници со цели броеви, именувајте 

ги членовите и обидете се да ги пресметате. 

На една фарма имало 123 крави, 472 

кокошки, 208 свињи, 9коњи и 356 

мисирки. 

 Во текот на еден месец се продале 42 

крави, 87 свињи, 177 кокошки, 1 коњ и 

207 мисирки. Колку вкупно нозе, а колку 

глави останале на фармата? 

 

 

 

 

 

МНОЖЕЊЕ НА 

ЦЕЛИ БРОЕВИ.  

СВОЈСТВА НА 

МНОЖЕЊЕ НА 

ЦЕЛИ БРОЕВИ  
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