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Упоређивање бројева до 100 
 

 

1. Упиши на сваку линију број који недостаје. 

а) 34 < 35 < 36 < ___ < 38 < 39 < 40... 

б) 89 < 90 < ___ < ___ < 93 < 94 < 95... 

в) 10 > 9 > 8 > 7 > ___ > ___ > 4 > 3.... 

 

2. На сваку линију упиши знак < , > или =. Прочитај. 

13 __ 33                       45 __ 89 

17 __ 15                       32 __ 54 

100 __ 1                       76 __ 67 

55 __ 55                       94 __ 79 

 

3. На једној страни улице има 39 стабала, а на другој 44. На којој 

страни улице има више стабала? 

Одговор:  _______________________________________________ 

 

4. Поређај по величини бројеве: 13, 44, 90, 56, 10, 78, 22 тако да 

почнеш од највећег. 

________________________________________________________ 

 

       5. Напиши све двоцифрене бројеве мање од 30. 

      ________________________________________________________ 

 

       6. Напиши све двоцифрене бројеве чији је збир цифара 8. 

_______________________________________________________ 

 

      7. Поред тачне тврдње стави слово Т, а поред нетачне Н. 

      - Број 27 има 2 десетице и 6 јединица.    _____ 

      - Број 65 припада 7. десетици.                 _____ 

      - 39 < 49       _____         

      - Број мањи од 44, а већи од 43 је број 42.    _____ 

      - Парни бројеви 2. десетице су 11,13,15,17,19.    _____ 
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