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                         Здраво, другари!

Пред вама се налазе задаци који ће вам помоћи да стекнете 
и увежбате нова знања из математике у трећем разреду.
Задаци су различити по тежини и означени су једном, 
двема или трима звездицама.

Очекујемо да ће свако од вас пронаћи задатке које ће моћи
лако да реши. За вас који сте најупорнији припремили смо
много математичких загонетака, ребуса и занимљивих
математичких прича.

      Желимо вам много успеха и добру забаву!

ЈА ТО УМЕМ! ЈА ТО ЗНАМ! МНОГО ВИШЕ
МОГУ ЈА!



ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
БРОЈЕВИ ДО 100

1.  Попуни празна места бројевима који недостају.

2.   Напиши све једноцифрене бројеве.

3.   Напиши све десетице прве стотине.   

4.   Прочитај бројеве у табели и напиши их цифрама.

5.   Плавом бојом заокружи најмањи број, а црвеном највећи.

      а)                                 б)                                 в)                                 г)

    

6.   Дате бројеве поређај по величини од најмањег до највећег.

        59     95     9     55     99     5                          

5

седам дванаест педесет тридесет два деведесет осам

7 17

71 77

55 33

99 22

79 69

49 59

61 25

52 16

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
БРОЈЕВИ ДО 100
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7.   Напиши све цифре које користимо за писање бројева. 
      ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

8.   а) Напиши најмањи и највећи двоцифрени број. _________

      б) Израчунај и напиши колико има двоцифрених бројева.  __________________________

9.   Напиши:

      а) све бројеве који су већи од 47, а мањи од 63; 
      ___________________________________________________________________________
      б) све бројеве пете десетице;
      ___________________________________________________________________________
      в) све двоцифрене бројеве којима је цифра јединица 8;
      ___________________________________________________________________________
      г) све двоцифрене бројеве којима је цифра десетица 3;
      ___________________________________________________________________________
      д) све двоцифрене бројеве који се записују истим цифрама.
      ___________________________________________________________________________

10.   Дате бројеве распореди у табеле, тако да буду поређани од најмањег до највећег.

    

11.   Попуни табелу. 

13.   Упиши одговарајућу цифру, тако да неједнакост буде тачна.

           3     < 31       7     > 78             4 < 24            0 > 89         51 > 5             26 >     6

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
БРОЈЕВИ ДО 100

Претходник 2 17

Број 49 70

Следбеник 91 56

 12.  У празно поље напиши десетицу која је
        најближа датом броју.

              38         71         76         53         87

99
11

73 51
33

45 44 36 46 89
4

98 3

602120 77 58 708

парни бројеви непарни бројеви
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ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
БРОЈЕВИ ДО 100

14.   Напиши најмањи и највећи двоцифрени број којима су цифре:
        а) парне и различите; _______________     б) непарне и различите. ____________________

15.   Напиши све двоцифрене бројеве користећи цифре 3, 7 и 9, које се могу понављати.
        _____________________________________________________________________________

16.   Напиши све двоцифрене бројеве користећи цифре 5, 0 и 8, које се не могу понављати.
        _________________________________________________________________________
 
17.   Откриј правило по ком се ређају бројеви и допуни низ са још једним бројем.

        а)  17,  26,  35,  44,  53,  62,  71,

        б)  26,  34,  43,

        в)  12,  23,  34,  45,  56,  67,  78,

18.   Зорица и Бранко се играју откривања записаних двоцифрених бројева. Они су загонетно
        описали своје бројеве, а ти допуни одгонетке.

Овај број је паран. Припада 
шестој десетици, а у његовом
запису користила сам цифру 6.

Овај број је непаран. Припада 
десетој десетици, а у његовом
запису користио сам само
једну цифру.

Овај број је паран. Цифра
десетица је три пута већа
од цифре јединица, а збир
цифара је 8.

Овај број је непаран. Збир
његових цифара је 6,
а производ тих цифара је 9.

Записала си
број ___.

Записала си
број ___.

Записаo си
број ___.

Записаo си
број ___.

а

б

в

г
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ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100

1.   На листовима су бројеви које треба да сабереш. Изврши сабирање и обој листове према
      предложеним бојама.

2.   Повежи линијама као што је започето.

3.   Јелена је украсила собу са шест плавих и шест црвених балона. Колико је укупно балона
      у соби?

      __________________ Одговор: _________________________________

8.   Дуња има 16 година, а њен брат 9. За колико година је Дуња старија од брата?

      __________________   Одговор: ________________________________________________

5.   Израчунај и упиши бројеве који недостају.

7.   Напиши на линију колико динара има у
      новчанику.

4.   Раша има 18 кликера. Девет је поклонио
      другу. Колико кликера је Раши остало?

      ___________________

      Одговор: __________________________

6.   Откриј правило по ком су поређани
      бројеви и у празно поље упиши број који
      недостаје.

11 12 13 14 15

7 + 7
8 +

 7 9 +
 2 6 +

 6 7 +
 5 8 +

 6 7 +
 4

9 + 4

6 + 5

9 + 3

7 + 6

9 + 5
8 + 3

8 + 5

8 + 49 + 6

8

+ 5 ‒ 7

7 69

12 ‒ 4 11 ‒ 2 13 ‒ 6 14 ‒ 5 15 ‒ 7 13 ‒ 4 16 ‒ 8 12 ‒ 5 13 ‒ 7 11 ‒ 5 11 ‒ 4 14 ‒ 8

8

5 10 20

а) б)
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ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100

9.  Сабери:

10.  Одузми:

11.   Прати стрелице и попуни празна места одговарајућим бројевима.   

12.   Израчунај и упиши бројеве које добијеш.

 

 
13.  Одреди број који је за 27 већи од разлике бројева 35 и 19.

       ____________________________________________________________________________

14.   Одреди број који је за 65 мањи од збира бројева 46 и 37.

       ____________________________________________________________________________

15.   Израчунај:

        а)  (48 + 27) – 74 = _______________    б)  90 – (35 + 28) = ___________________

24 + 5 = ___

38 + 7 = ___

46 + 6 = ___

59 + 8 = ___

31 + 9 = ___

68 + 2 = ___

77 + 3 = ___

96 + 4 = ___

43 + 8 = ___

29 + 7 = ___

65 + 6 = ___

84 + 9 = ___

30 + 27 = ___

44 + 25 = ___

68 + 22 = ___

36 + 36 = ___

69 – 5 = ___

72 – 8 = ___

41 – 7 = ___

98 – 9 = ___

96 – 33 = ___

74 – 51 = ___

67 – 26 = ___

49 – 29 = ___

50 – 23 = ___

80 – 56 = ___

60 – 38 = ___

90 – 74 = ___

63 – 45 = ___

82 – 48 = ___

57 – 39 = ___

64 – 57 = ___

34
28 17 3645+ − −+

     + 28

48 76

61

 36

 57

     − 19

50 31

63

 46

 91

    − 36

52 16

64

 81

 98

       64

60 4

15

 56

48

       86

77 9

 80

 72

 17

       93

19 74

10

40

 66

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100
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16.  Кића је направио Чаробњака за рачунање. У табели се налазе бројеви        које је Кића
       убацио и бројеви          које је Чаробњак избацио. Шта је Чаробњак урадио са убаченим
       бројевима?

                                                                     Одговор: ___________________________________
                                                                     ___________________________________________

17.  Сања жели да направи воћну салату. Купила ја по једну јабуку, крушку, поморанџу и
       банану. За све је платила 36 динара. Крушка, поморанџа и банана коштају 31 динар, а
       јабука, крушка и поморанџа 18 динара. Ако јабука, крушка и банана коштају 29 динара,
       колико кошта сваки плод воћа појединачно?

18.  На 5 полица налази се укупно 100 тегли меда. На првој и другој има 46 тегли, на другој
       и трећој 45, на трећој и четвртој 39, а на четвртој и петој 36. Колико тегли има на свакој
       полици?
       __________________________________________________________________________

       __________________________________________________________________________

       Одговор: __________________________________________________________________

19.   Попуни празна поља тако да квадрат буде магичан.

18 11 16

 

14

32

 30

20

а) б)

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100

40 52 75 91

14 26 49 65

1. корак 2. корак

3. корак 4. корак

► Крушка, поморанџа и банана
     коштају ___ динар.
► Цена јабуке је _________________ динара.

► Јабука, крушка и поморанџа
     коштају ___ динара.
► Цена банане је _________________ динара.

► Јабука, крушка и банана
     коштају ___ динара.
► Цена поморанџе је _____________ динара.

► Јабука, банана и поморанџа
     коштају ___ + ___ + ___ = ___ динара.
► Цена крушке је _________________ динара.

36 дин.

9 2 7
4 6 8
5 10 3

Збир бројева у свим 
правцима је једнак.
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1.   Први сабирак је за 37 мањи од другог сабирка. Ако је други сабирак најмањи паран број
      седме десетице, колики је њихов збир?

      ___________________________________________________________________________

      Одговор: ___________________________________________________________________

2.   Збир два броја је 55. Који су то бројеви, ако је један сабирак 10 пута већи од другог?

      ___________________________________________________________________________

      Одговор: ___________________________________________________________________

3.   Јелена је за купљену гумицу, зарезач и фломастер платила 99 динара. Гумица кошта
      23 динара, а фломастер као две гумице и један зарезач. Колико кошта зарезач, а колико
      фломастер?

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      Одговор: ___________________________________________________________________

5.   На Mајину рођенданску прославу дошао је мађионичар. Из џепа је извукао 32 куглице,
      а из левог рукава број марама који је једнак четвртини броја куглица. Из чаробног шешира  
      је извукао дупло више карата од броја марама. Колико је из десног рукава извукао 
      шарених трака, ако је укупан број извучених предмета био 75?

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      Одговор: ___________________________________________________________________

4.   Тома и Воја размењују игрице. Тома их има 73, а Воја 55.
      Воја је Томи дао 2 игрице. Колико игрица је Тома дао
      Воји, ако их после те размене имају једнак број?

      ____________________________________________

      Одговор: ___________________________________________________________________

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА
РАЗНИ ЗАДАЦИ
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1.   Напиши редом све стотине које недостају.

      100, ____, ____, 400, ____, _____, ____, _____, ____, 1 000.

2.   Запиши дате стотине на исти начин како је показано на примеру.

3.   Уочи правило по ком су написани бројеви, а затим напиши бројеве који недостају.

     

4.   Следеће бројеве напиши цифрама:
      осамсто ____;   сто двадесет  ____;   триста педесет  ____;   двеста петнаест ____;

      седамсто тридесет девет ____;   петсто седамдесет три ____;   сто осам ____. 

5.   Прочитај дате бројеве и напиши их речима.

      300 ________________________________;       720 ________________________________;

      812 ________________________________;       458 ________________________________.

6.   Попуни табеле одговарајућим бројевима.

7.   У датим скуповима заокружи:
      а) најмањи број;                                                            б) највећи број.

БРОЈЕВИ ПРВЕ ХИЉАДЕ

370 380 390 410 430

490 510 580

број 410 800 242 699 714 222 349 669 999 500

број за 1 већи

200 = __________;           400 = __________;           300 = __________;

700 = __________;           600 = __________;           900 = __________.

 9.  Дате бројеве запиши на исти начин као што је
      показано на примеру.

      Пример: 348 = 300 + 40 + 8 = 3 · 100 + 4 · 10 + 8 · 1

      293 = ______________________________________

      537 = ______________________________________

8.   Упиши бројеве који недостају.

397 ___ ___ ___399 402

500 = 5 · 100

600 552320 766
200 543520 767

700 536420 785
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БРОЈЕВИ ПРВЕ ХИЉАДЕ

Црвена звезда Хемофарм Партизан

Име клуба Број навијача

0
100
110
120
130
140
150
160
170
180

807        809 280        800 119        118 605        599 84Д        840

678 347856 919223 584

10.  Виктор и Андреј су анкетирали ученике своје школе и тако дошли до података о броју
       навијача омиљених кошаркашких клубова. Сакупљене податке приказали су на цртежу.    

11.  Напиши број који има:

       а) 4С 0Д 0Ј  _______;   б) 7С 0Д 1Ј;  _______;   в) 5С 8Д 0Ј  _______;   г) 4С 6Д 8Ј _______.     

12.  Упореди бројеве и упиши одговарајући знак: <, > или =.

13.  У записаним бројевима замени места цифрама, тако да на тај начин добијеш најмање
       могуће цене. Запиши их у празна поља.

                 

14.  Који број је на десетом месту у датом низу бројева?

        350, 352, 354, 356, 358, . . .     Одговор: ________________________________________

15.  У празно поље упиши стотину која је најближа датом броју.

16.  Попуни табeлу.

905 дин. 210 дин. 653 дин. 740 дин.858 дин.

17.  Запиши дате бројеве у облику збира производа
       једноцифреног броја и декадне јединице.

       706 = ___________________________________

       520 = ___________________________________

       808 = ___________________________________

Претходник Број Следбеник

x − 1 x x + 1
320

700

489

Попуни табелу, тако што ћеш подаке о 
броју навијача записати  по редоследу од
најмањег до највећег.
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БРОЈЕВИ ПРВЕ ХИЉАДЕ

18.  Напиши све троцифрене бројеве чије су цифре једнаке.

      ___________________________________________________________________

19.  Напиши све бројеве 6. стотине који су непарни и већи од 581.

      ___________________________________________________________________

20.  Напиши све парне троцифрене бројеве који су већи од 748, а мањи од 760.

      ___________________________________________________________________

21.  Напиши све троцифрене бројеве веће од 287 и мање од 350 којима је цифра јединица 5. 

      ___________________________________________________________________

22.  Напиши све троцифрене бројеве 8. стотине у којима се користи цифра 8.

      ___________________________________________________________________

23.  Од понуђених цифара напиши најмањи и највећи могући троцифрени број: 

        а) ако се дате цифре не смеју понављати;  
        б) ако се дате цифре смеју понављати.

24.  Напиши све троцифрене бројеве у чијем запису се јављају цифре 0, 7 и 4, које се могу
       понављати.
       _____________________________________________________________________________

25.  Напиши најмањи и највећи троцифрени број чије су све цифре:

       а) парне и различите;                               б)  непарне и различите.

26.  Од понуђених цифара напиши два троцифрена броја који припадају:

                         а)  4. стотини;             б)  9. стотини;            в) 7. стотини.

27.  Од понуђених цифара напиши све троцифрене бројеве, користећи сваку цифру само
       једанпут.

0     5      2     7     1       
 

 

   

 

3 6
8

1 9
5
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1.   У скупу А бројеви су записани арапским цифрама, а у скупу B римским цифрама. Пронађи
      једнаке бројеве и повежи их линијама.

2.   Неки бројеви на балонима су записани арапским цифрама, а неки римским цифрама.
      Балоне са једнаким бројевима обој истом бојом.

3.   Повежи линијом као што је започето.

4.   Дате бројеве запиши римским цифрама:

      50 = ____;      100 = ____;      500 = ____;      1 000 = ____.

5.   Попуни табелу бројевима који недостају.

6.   Заокружи већи број:

      а)  XXX,  L;        б)  LX,  XL;        в)  C,  D;        г)  CD,  DC;        д)  M,  DCCC.

РИМСКЕ ЦИФРЕ

Арапске цифре 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Римске цифре

1 IV4 III

3 II2 V

5 I

X
6

IX VIII
9 VI 8

10

10

XX X XXX L LXX LX LXXX XC C

20 30 50 60 70 80 90 10040

XL

А B
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РИМСКЕ ЦИФРЕ

7.  Римским цифрама означи месеце у години.

                    
             
             

 8.  Дате бројеве напиши римским цифрама:

      14 = _____       19 = _____       23 = _____       89 = _____       99 = _____       76 = _____     
      38 = _____       55 = _____       42 = _____       64 = _____       59 = _____       87 = _____  

 9.  Напиши римским цифрама све парне бројеве 5. десетице.

       __________________________________________________

10.  Напиши римским цифрама све непарне бројеве 9. десетице.

       __________________________________________________

11.  Бројеве у табeли напиши римским цифрама.

              

12.  Бројеве у табели напиши арапским цифрама.

13.  Напиши римским цифрама све бројеве који су већи од 495 и мањи од 506.

       ________________________________________________________________________

14.  Пронађи бројеве који су неправилно написани римским цифрама. Прецртај их, а затим их 
       напиши правилно.

  

15.  Написане бројеве поређај по величини, од најмањег до највећег:

       __________________________________________________________________________

605

DCV

70

DCC

900

MC

428

CDXXVIII

40

XXXX

1 000

DD

CCX CD DC CDLX DCL CMDCCCLV CCCLVM

новембар ______            
септембар ______ 

март ______

јануар ______            
јул ______ 

октобар ______

август ______            
април ______ 

децембар ______

фебруар ______            
јун ______ 
мај ______

150 570 340 760 480 830 290 920

CCLXX CCXXI CDXLV DCXII DCCIV DCCCLIII CMXLIX CMXCIX



17

16.  У написаним бројевима цифру L замени једном истом цифром и запиши добијени број.

17.  Препиши следеће једнакости, тако што ћеш бројеве у њима написати римским 
       цифрама.

       8 + 2 = 10   _________________;                                        10 ‒ 4 = 6  ____________;
       80 + 20 = 100   ______________________;                        100 ‒ 40 = 60  ____________;
       800 + 200 = 1 000   ___________________________;       1 000 – 400 = 600  ____________.

18.  У написаним бројевима замени места неким цифрама, тако да добијеш најмањи могући
       број.

 

19.  Користећи све понуђене цифре, напиши најмањи и највећи могући број. Неке цифре
       можеш да користиш више пута, према правилу о њиховом понављању.

                                                                               

20.  Поређај палидрвца као што је приказано. Помери само једно палидрвце, тако да 
       добијеш тачну једнакост. Запиши ту једнакост на линију испод цртежа. 

РИМСКЕ ЦИФРЕ

XL

CXVIII DCCCX DCXXXIXXXVI CXXI DCLXVI

LX CCL LXXXIX

I     V     X     L     C     D

1 32

4 65

7 98
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1.  Напиши речима називе јединица мера за дужину:

     m –  ________________________                 mm –  _________________________  
     cm – ________________________                km – __________________________

2.   Напиши колико је центиметара приказано на сваком цртежу. 

3.   Напиши колико је милиметара приказано на сваком цртежу.    

4.   Обој поља у којима су написане дужине мање од 1 m.    9 m    9 km    9 mm     9 cm     9 dm

5.   Повежи линијама шта се чиме мери.

6.   Кројачица је једну траку пресекла на два дела различите дужине. Заокружи дужину краћег
      дела траке.
                             а) 2 m, 8 cm;        б) 9 mm, 3 m;        в) 7 cm, 8 mm.

7.   Израчунај и упиши број који недостаје.

      2 m 8 dm = ____ dm                      60 cm = ____ mm                1 000 m = ____ km
      3 m 9 cm = ____ cm                      40 dm = ____ cm                  900 cm = ____ mm

8.   Твоји другари су дужинама представили дужине три реке које су у Србији пловне целом  
      својом дужином. Користећи податке из табеле, упиши на цртеж имена тих река и мерне 
      бројеве дужина њихових токова.

МЕРЕЊЕ И ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

cm

mm

cm

mm

cm

mm

cm

mm

Река Дужина реке
у Србији

Дунав 588 km

Сава 207 km

Тиса 168 km km kmkm

МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ

Дужина пута Дужина ограде Дужина оловке

m km cm
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МЕРЕЊЕ И ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ

 9.    Дуж АВ је тачком С подељена на два дела који се разликују за 10 cm. Одреди дужину
        дужи АВ, ако је познато да је мањи део дужи 3 пута краћи од већег дела.

        
        _____________________________________________________________________

10.   Дужина Марковог корака је 200 mm. 
        Колико он направи корака када пређе стазу дужине 10 m?

        Одговор: __________________________________________________________

11.  Две траке заједно имају дужину 960 mm. Када смо једну од њих скратили за 9 cm, а другу
       продужили за 13 cm, биле су једнаке дужине. Колике су биле њихове дужине на почетку?

        Одговор: __________________________________________________________________

12.   Јанко је растојање од 52 km прешао бициклом, аутобусом и пешке. Аутобусом је прешао
        6 пута дужи пут него бициклом, а пешке је прешао 3 km. 
        Колико километара је Јанко прешао бициклом, а колико аутобусом?   

     
        Одговор: __________________________________________________________________

 1.   Напиши речима називе јединица мера за масу:

       kg -  ___________________        g -  ___________________ 

 2.   Напиши одговарајућу јединицу мере.      1 kg = 1 000 __          1 t = 1 000 __    

 3.   Повежи линијама љубимце са одговарајућим масама. Једна маса ће остати неповезана.
      

 4.  Маса једне торте је 3 kg. Посластичар је направио 3 такве торте. 
      Колика је њихова укупна маса?

      Одговор: __________________________________________________

 5.  Обој поља у којима су написане масе мање од 5 kg.    3 kg    200 g    40 g    9 kg    6 kg 

  

Милин мачак Јованов папагај

5 kg

50 g

50 kg

МЕРЕЊЕ МАСЕ
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6.   Упореди дате масе користећи знаке <, > или =.
      650 g      6 kg            20 kg      2 t            3 kg 800 g      4 kg                   1 t      1 000 kg
      1 kg        1 000 g          10 t      100 kg     5 kg 999 g      51 kg          500 kg      899 g

7.   Повежи линијом име животиње из скупа А,             8.   Израчунај масу чоколаде.  
      са одговарајућом масом из скупа В.        
                                      
                                                                                                                    
 
                                                                                                                      

 
9.   Користи податке са слике и израчунај
      масу колача.

                                              
11.   Јабука и крушка имају заједно 80 g. Тас на коме се налази јабука и тег од  20 g у равнотежи
        је са тасом на коме се налази и крушка. Колико износи
        маса јабуке, а колико крушке?

        _______________________________________________

        _______________________________________________

        Одговор: ________________________________________________

12.   Два џака са шећером имају једнаке масе. Ако из оба џака одвадимо укупно 23 kg шећера, 
        тада у једном џаку остане 42 kg, а у другом 35 kg. Колико je килограма шећера узето
        из сваког џака?

        _______________________________________________

        _______________________________________________

        Одговор: ________________________________________________

13.   Ако је 84 kg хране довољно да се 3 краве хране 4 дана, колико хране је потребно да се 2
        краве хране 5 дана?

        _______________________________________________

        _______________________________________________

        

         Одговор: _____________________________________________

МЕРЕЊЕ И ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

B

МЕРЕЊЕ МАСЕ

20 g 100 g

20 g

2 g 350 g

20 kg 6 t
Маса чоколаде је _____.

са какаом

10.  Маса посуде са грожђем је 3 kg 100 g.
       Колика је маса само грожђа, ако је маса
       посуде 1 kg 25 g? Заокружи слово испред
       тачног одговора.
                 а) 1 kg 85 g;        б) 3 kg 75 g;
                 в) 2 kg 75 g;        г) 2 kg 25 g.

20g 10g 5g 20g50g 10g

веверица прасе

колибри слон

A


