
CIJELI BROJEVI 
 

1.)       Kako još nazivamo pozitivne cijele brojeve? 

1.) Za što je oznaka  ? 

2.) Ispiši skup prirodnih brojeva! 

3.) Kako označavamo skup prirodnih brojeva? 

4.) Pripada li 0 skupu prirodnih brojeva? 

5.) Koji je najmanji prirodni broj? 

6.) Koji je najveći prirodni broj? 

7.) Ima li svaki prirodni broj sljedbenika u skupu prirodnih brojeva? Koliko? 

8.) Ima li svaki prirodni broj neposrednog sljedbenika u skupu prirodnih brojeva? 

9.) Ima li svaki prirodni broj prethodnika u skupu prirodnih brojeva? Koliko? 

10.) Ima li svaki prirodni broj neposrednog prethodnika u skupu prirodnih brojeva? 

11.) Kako označavamo skup cijelih brojeva? 

12.) Za što je oznaka Z? 

13.) Od kojih je dijelova sastavljen skup cijelih brojeva? Matematički zapiši! 

14.) Što je potskup skupa Z? 

15.) Da li je 0 pozitivan ili negativan cijeli broj? 

16.) Nabroji moguće predznake cijelih brojeva! 

17.) Čime označavamo pozitivan smjer na brojevnom pravcu? 

18.) Kako nazivamo OE  na brojevnom pravcu? 

19.) Što je jedinična dužina? 

20.) Kolika je duljina jedinične dužine? 

21.) Ima li svaki cijeli broj sljedbenika u skupu cijelih brojeva? Koliko? 

22.) Ima li svaki cijeli broj neposrednog sljedbenika u skupu cijelih brojeva?  

23.) Ima li svaki cijeli broj prethodnika u skupu cijelih brojeva? Koliko? 

24.) Ima li svaki cijeli broj neposrednog prethodnika u skupu cijelih brojeva? 

25.) Što su suprotni brojevi? 

26.) Mogu li dva različita broja biti jednako udaljena od ishodišta? 

27.) Da li za svaki cijeli broj postoji njemu suprotan broj? 

28.) Što je negacija negativnog? 



29.) Što je apsolutna vrijednost nekog broja? 

30.) Što je modul? 

31.) Koja je oznaka apsolutne vrijednosti? 

32.) Mogu li različiti brojevi imati jednaku apsolutnu vrijednost? 

33.) Kako nazivamo udaljenost nekog broja od ishodišta? 

34.) Što vrijedi za apsolutne vrijednosti suprotnih brojeva?  

35.) Što znači usporediti dva broja? 

36.) Gdje se na brojevnom pravcu nalazi manji broj? 

37.) Što znaš o uspoređivanju nule i pozitivnog broja? 

38.) Što znaš o uspoređivanju nule i negativnog broja? 

39.) Što znaš o uspoređivanju pozitivnog i negativnog broja? 

40.) Što znaš o uspoređivanju dvaju negativnih brojeva? 

41.) Što se događa s vrijednostima članova unutar zagrada ako je ispred zagrada znak „+“? 

42.) Što se događa s vrijednostima članova unutar zagrada ako je ispred zagrada znak „-“? 

43.) Kakvu ulogu ima zagrada na početku izraza? 

44.) Ako u brojevnom izrazu imamo ugniježđene zagrade (jedne unutar drugih), kojih se 

najprije oslobađamo? 

45.) Što se događa s članovima u jednadžbi koje prebacujemo preko znaka jednakosti? 

46.) Što je množenje? 

47.) Kako nazivamo skraćeno zbrajanje jednakih pribrojnika? 

48.) Kakav će po predznaku biti umnožak ako množimo dva cijela pozitivna broja? 

49.) Kakav će po predznaku biti umnožak ako množimo dva cijela negativna broja? 

50.) Kakav će po predznaku biti umnožak ako je prvi faktor pozitivan, a drugi negativan?  

51.) Kakav će po predznaku biti umnožak ako je prvi faktor negativan, a drugi pozitivan? 

52.) Kakav je umnožak dvaju cijelih brojeva jednakog predznaka? 

53.) Kakav je umnožak dvaju cijelih brojeva različitih predznaka? 

54.) Čemu je jednak umnožak nule i cijelog broja? 

55.) Što znamo o faktorima ako je umnožak nula? 

56.) Koji je neutralni element za množenje? 

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

58.) Kakav je umnožak ako množimo paran broj negativnih faktora? 

59.) Kakav je umnožak ako množimo paran broj pozitivnih faktora? 



60.) Kakav je umnožak ako množimo neparan broj negativnih faktora? 

61.) Kakav je umnožak ako množimo paran broj negativnih faktora? 

62.) Koji je redoslijed izvođenja računskih operacija? 

63.) Koliki je zbroj suprotnih brojeva? 

64.) Kakav je po predznaku zbroj suprotnih brojeva? 

65.) Kakav je po predznaku umnožak suprotnih brojeva? 

66.) Da li je skup Z zatvoren na operaciju zbrajanja? Objasni!  

67.) Da li je skup Z zatvoren na operaciju oduzimanja? Objasni!  

68.) Da li je skup Z zatvoren na operaciju množenja? Objasni!  

69.) Da li je skup Z zatvoren na operaciju dijeljenja? Objasni! 

70.) Napiši matematički zakon komutativnosti zbrajanja.  

71.) Napiši matematički zakon komutativnosti množenja. 

72.) Napiši matematički zakon asocijativnosti zbrajanja. 

73.) Napiši matematički zakon asocijativnosti množenja. 

74.) Napiši matematički zakon distributivnosti množenja prema zbrajanju.  

75.) Napiši matematički zakon distributivnosti množenja prema oduzimanju. 

76.) Čemu je jednak umnožak cijelog broja r i broja 1?  

77.) Čemu je jednak umnožak cijelog broja r i broja -1? 

78.) Što je djeljenik? 

79.) Što je djelitelj? 

80.) Što je količnik? 

81.) Što je kvocijent? 

82.) Što je dividend? 

83.) Što je divizor? 

84.) Kako nazivamo broj koji dijelimo? 

85.) Kako nazivamo broj kojim dijelimo? 

86.) Kako nazivamo rezultat dijeljenja? 

87.) Što su pribrojnici? 

88.) Što je zbroj? 

89.) Kako nazivamo brojeve koje zbrajamo? 

90.) Kako nazivamo rezultat zbrajanja? 

91.) Što je adicija? 



92.) Što je sumiranje? 

93.) Što su sumandi? 

94.) Što je suma? 

95.) Što je umanjenik? 

96.) Što je umanjitelj? 

97.) Što je razlika? 

98.) Što je diferencija? 

99.) Kako nazivamo broj od kojeg oduzimamo? 

100.) Kako nazivamo broj kojeg oduzimamo? 

101.) Kako nazivamo rezultat oduzimanja? 

102.) Kako nazivamo brojeve koje množimo? 

103.) Kako nazivamo rezultat množenja? 

104.) Što su faktori? 

105.) Što je umnožak? 

106.) Što je produkt? 

107.) Koliki je rezultat dijeljenja s nulom? 

108.) Koliko je 0 : z? 

109.) Koliko je z : 0? 

110.) Koliko je n ∙ 1? 

111.) Koliko je 1 ∙ x ? 

112.) Koliko je – 1 ∙ x? 

113.) Kakvi su brojevi na brojevnom pravcu smješteni lijevo od točke O?  

114.) Kakvi su brojevi na brojevnom pravcu smješteni desno od točke O? 

115.) Kako se nazivaju brojevi simetrično smješteni na brojevnom pravcu s obzirom na 

ishodište? 

116.) Kakvu apsolutnu vrijednost ima veći od dva pozitivna cijela broja? 

117.) Kakav je umnožak ako je broj negativnih faktora paran? 

118.) Koliki je zbroj međusobno suprotnih brojeva? 

119.) Kako se naziva udaljenost cijelog broja od nule na brojevnom pravcu?  

120.) Kakvu apsolutnu vrijednost ima veći od dva negativna cijela broja?  

121.) Kakav je umnožak ako je broj negativnih faktora neparan? 

122.) Kakav predznak ima umnožak međusobno suprotnih brojeva? 



123.) Kakav predznak imaju negativni cijeli brojevi? 

124.) Je li nula pozitivan ili negativan cijeli broj? 

125.) Jesu li prirodni brojevi ujedno i cijeli brojevi? 

126.) Kakav je cijeli broj ispred kojeg piše neparan broj negativnih predznaka? 

127.) Kakav je cijeli broj ispred kojeg piše paran broj negativnih predznaka? 

128.) Izreci riječima, tj. objasni   | -a | = | a |. 

129.) Kolika je apsolutna vrijednost nule? 

130.) Navedi neki broj čija je apsolutna vrijednost negativna. 

131.) Ako pribrojnicima zamijenimo mjesta, zbroj se neće promijeniti. Opisano svojstvo se 

naziva…… . 

132.) Združimo li zagradama pribrojnike na bilo koji način pa ih zbrojimo, zbroj se neće 

promijeniti. Opisano svojstvo se naziva…… . 

133.) Kako zovemo svojstvo kod kojeg se množenjem faktorom ispred zagrade oslobađamo 

zagrade? 

134.) Kako zovemo postupak u kojemu zajednički faktor iz izraza pišemo ispred (ili iza) 

zagrade? 

135.) Zapiši na jednostavniji način umnoške: -1x, x∙3, 5∙a, y∙1. 

136.) Koliki je količnik suprotnih brojeva? 

137.) Kakvog je predznaka količnik dvaju cijelih brojeva različitog predznaka? 

 

 


