
PRIRODNI BROJEVI 

1.) Koliko različitih znamenki koristimo u matematici? 

2.) Nabroji sve znamenke koje znaš! 

3.) Koja je oznaka za skup prirodnih brojeva? 

4.) Za što je oznaka ? 

5.) Napiši članove skupa  . 

6.) Za što je oznaka  0? 

7.) Napiši članove skupa  0 . 

8.) Matematički zapiši da je 98 prirodan broj. 

9.) Kako čitamo znak ? 

10.) Koji je neposredni prethodnik broja 77? 

11.)   Koji je neposredni prethodnik broja n? 

12.) Koji je neposredni sljedbenik broja 77? 

13.) Koji je neposredni sljedbenik broja n? 

14.) Ispiši članove skupa parnih prirodnih brojeva. 

15.) Ispiši članove skupa neparnih prirodnih brojeva. 

16.) Što znači usporediti dva broja? 

17.) Navedi znakove uspoređivanja. 

18.) Koji je najmanji prirodni broj? 

19.) Koji je najveći prirodni broj? 

20.) Da li postoji broj koji je manji od svakog prirodnog broja? 

21.) Kako kažemo za dva broja koja nisu jednaka i koju oznaku koristimo? 

22.) Kako čitamo znak ? 

23.) Kolika je duljina jedinične dužine? 

24.) Možemo li svaki prirodni broj pridružiti nekoj točki pravca? 

25.) Možemo li svakoj točki pravca pridružiti neki prirodni broj? 

26.) Kako nazivamo brojeve 1, 2, 3, …, n, …? 

27.) Kako nazivamo brojeve 2, 4, 6, … , 2n, …? 

28.) Koji je prethodnik najmanjeg troznamenkastog broja? 

29.) Kako nazivamo brojeve koje zbrajamo? 

30.) Kako nazivamo rezultat zbrajanja? 

31.) Što su pribrojnici? 

32.) Što su sumandi? 

33.) Što je zbroj? 

34.) Što je suma? 

35.) Kako još nazivamo zbrajanje? 

36.) Što je sumiranje? 

37.) Što je adicija? 

38.) Objasni komutativnost zbrajanja. 

39.) Što će se dogoditi s rezultatom zbrajanja ako pribrojnici zamijene mjesta? 

40.) Objasni asocijativnost zbrajanja. 



41.) Što će se dogoditi sa zbrojem ako promijenimo redoslijed zbrajanja više pribrojnika? 

42.) Napiši primjer komutativnosti zbrajanja. 

43.) Napiši primjer asocijativnosti zbrajanja. 

44.) Što će se dogoditi ako nekom broju pribrojimo nulu? 

45.) Koji je neutralni element za zbrajanje? 

46.) Što znači da je nula neutralni element za zbrajanje? 

47.) Što je umanjenik? 

48.) Što je umanjitelj? 

49.) Što je razlika? 

50.) Što je minuend? 

51.) Što je suptrahend? 

52.) Što je diferencija? 

53.) Kako nazivamo broj od kojeg oduzimamo? 

54.) Kako nazivamo broj koji oduzimamo? 

55.) Kako nazivamo rezultat oduzimanja? 

56.) Koji je znak za operaciju zbrajanja? 

57.) Koji je znak za operaciju oduzimanja? 

58.) Što ćemo dobiti ako zbrojimo razliku i umanjitelj? 

59.) Što ćemo dobiti ako od nekog broja oduzmemo nulu? Matematički zapiši. 

60.) Što ćemo dobiti ako od nekog broja oduzmemo taj isti broj? Matematički zapiši. 

61.) Kako nazivamo brojeve koje množimo? 

62.) Kako nazivamo rezultat množenja? 

63.) Što su faktori? 

64.) Što je umnožak? 

65.) Što je produkt? 

66.) Kakav broj dobivamo množenjem dvaju prirodnih brojeva? 

67.) Što znači da je skup   zatvoren za množenje? 

68.) Što će se dogoditi ako je barem jedan od faktora nula? 

69.) Što možemo reći o faktorima ako je umnožak nula? 

70.) Što dobivamo množenjem nekog broja s 1? 

71.) Koji je neutralni element za množenje? 

72.) Što znači da je 1 neutralni element za množenje? 

73.) Što možemo reći o rezultatima ako faktori zamjene mjesta? 

74.) Matematički zapiši pravilo komutativnosti množenja. 

75.) Objasni komutativnost množenja. 

76.) Koji broj uzimamo kao prvi faktor ako množimo brojeve s različitim brojem znamenki? 

77.) Matematički zapiši pravilo asocijativnosti množenja. 

78.) Nabroji nekoliko dekadskih jedinica. 

79.) Kako nazivamo brojeve 10, 100, 1 000, 10 000, …? 

80.) Kako prirodni broj množimo dekadskom jedinicom? 

81.) 5 ∙ 2 =          4 ∙ 25 =            8 ∙ 125 =  

82.) Matematički zapiši distributivnost množenja prema zbrajanju. 



83.) Matematički zapiši distributivnost množenja prema oduzimanju. 

84.) Kako nazivamo broj koji dijelimo? 

85.) Kako nazivamo broj kojim dijelimo? 

86.) Kako nazivamo ostatak dijeljenja? 

87.) Što je djeljenik? 

88.) Što je djelitelj? 

89.) Što je količnik? 

90.) Što je dividend? 

91.) Što je divizor? 

92.) Što je kvocijent? 

93.) Što se događa s rezultatom ako djeljenik i djelitelj podijelimo istim brojem? 

94.) Koji je redoslijed izvođenja računskih operacija? 

95.) Što dobivamo ako nulu podijelimo bilo kojim brojem? 

96.) Koliki je količnik ako prirodni broj podijelimo sam sa sobom? 

97.) Što dobivamo ako neki broj podijelimo s 1? 

98.) Kojim brojem ne smijemo dijeliti? 

99.) Kako nazivamo brojeve koje rabimo pri brojenju? 

100.) S pomoću kojih znamenki zapisujemo najmanji dvoznamenkasti broj? 

101.) Koliko nula iz jedinice ima broj milijun? 

102.) Da li je nula prirodni broj? 

103.) Koliko sljedbenika ima neki prirodni broj? 

104.) Koliko prethodnika ima neki prirodni broj? 

105.) U kojem skupu brojeva, broj 1 ima neposrednog prethodnika? 

106.) Koliko ima prirodnih brojeva? 

107.) Kako nazivamo prirodne brojeve koje možemo podijeliti brojem 2 bez ostatka? 

108.) Kako nazivamo prirodne brojeve koje možemo podijeliti brojem 2 bez ostatka? 

109.) Kako nazivamo prirodne brojeve koje ne možemo podijeliti brojem 2 bez ostatka? 

110.) Kako nazivamo prirodni broj koji je za 1 veći od zadanog broja? 

111.) Kako nazivamo prirodni broj koji je za 1 manji od zadanog broja? 

112.) Ima li nula neposrednog prethodnika u skupu  0? A neposrednog sljedbenika? 

113.) Kako nazivamo pravac na kojemu su točkama pravca pridruženi prirodni brojevi i nula? 

114.) Ako je a  b, tada je a __ b ili a __ b. 

115.) Jednakost 4 < x < 8 nazivamo __________________________. 

116.) Je li isto reći 4 < a i a > 4? 

117.) Koliko je prirodnih brojeva veće od 8? 

118.) Koliko je prirodnih brojeva manje od 8? 

119.) Koliko je prirodnih brojeva manje od n? 

120.) Koliko je prirodnih brojeva manje ili jednako 8? 

121.) Koliko je prirodnih brojeva manje ili jednako n? 

122.) Broj zaokružujemo na istu deseticu ako je znamenka jedinica _________________. 

123.) Broj zaokružujemo na istu deseticu ako je znamenka jedinica _________________. 

124.) Broj zaokružujemo na sljedeću deseticu ako je znamenka jedinica ______________. 



125.) Broj zaokružujemo na istu stoticu ako je znamenka desetica _________________. 

126.) Broj zaokružujemo na sljedeću stoticu ako je znamenka desetica _______________. 

127.) Broj zaokružujemo na istu tisućicu ako je znamenka stotica _________________. 

128.) Broj zaokružujemo na sljedeću tisućicu ako je znamenka stotica _______________. 

129.) Na koju smo dekadsku jedinicu zaokruživali ako smo od broja 3 466 zaokruživanjem 

dobili 3 500? 

130.) Na koju smo dekadsku jedinicu zaokruživali ako smo od broja 590 zaokruživanjem 

dobili 1 000? 

131.) Kojem skupu brojeva pripada zbroj bilo koja dva prirodna broja? 

132.) Je li zbrojiti 45 i 77 isto kao 77 i 45? Kako zovemo to svojstvo? 

133.) Ako se prvi pribrojnik uveća za 14, a drugi za 45, što će se dogoditi sa zbrojem? 

134.) Izračunaj zbroj prvih 100 prirodnih brojeva. 

135.) Izračunaj zbroj prva 123 prirodna broja. 

136.) Čemu je jednaka razlika dvaju jednakih brojeva? 

137.) Da li je razlika bilo kojih dvaju prirodnih brojeva prirodan broj? Objasni primjerom. 

138.) Nepoznati pribrojnik izračunamo tako da od _______ oduzmemo poznati ________. 

139.) Nepoznati umanjitelj izračunamo tako da od….. 

140.) Nepoznati umanjenik izračunamo tako da … . 

141.) Kako prirodni broj množimo dekadskom jedinicom? 

142.) Zbrajanje jednakih pribrojnika možemo skraćeni zapisati kao ____________. 

143.) Jedan od triju faktora je nula. Koliki je umnožak? 

144.) Ako umnožak dvaju brojeva podijelimo jednim od faktora, dobit ćemo _______. 

145.) Umnožak količnika i djelitelja jednak je __________. 

146.) Dijeljenjem djeljenika i količnika dobivamo __________. 

 

 

 

 


