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Editura didactică și pedagogică; București 2018.

1) Препиши и допуни низ са целим бројевима који недостају
А) -8, -6, -4, ....., ....., ....., 4 Б) 15, 12,....., 6, 3, ....., .....
В) -7, -12, ....., -22,....., ....., -37 Г) 9, 5, ....., -37, -7, ....., -15

2) Означи са Т за тачну изјаву и Н за нетачну изјаву
А) -27 и 27 су супротни бројеви Б) 15 и -15 су супротни бројеви
В) -3 и 0 су сурпотни бројеви Г) 7 и -6 су супротни бројеви

Д) 49 и 49 су супротни бројеви
3) Запиши цео број који има свог претхоника и следбеника

А) -3 и -1 Б) -125 и -123 В) -79 и - 77
Г) -2 и 0 Д) -1 и 1 Ђ) 2 и 4

4) Елементе скупа }80,50,0,90,50,30{  поређај по растућем низу.
5) Елементе скупа }540,670,450,760,760{  поређај по опадајућем низу.
6) Ако су 19e;14d;3c;3b;18a  , израчунај збир “а” и “а”,

“а, b, c, d” и “е”. Затим између “b” и “а, b, c, d” и “е”.
7) Израчунај ?)45694623()25155545( 
8) Термометар А показује +5°Ц, Б показује -15°Ц, В показује -20°Ц, а Г показује

+35°Ц. Пронађи температуру назначену на сваком од 4 термометра након
А) Пораста за 7°Ц Б) Смањења за 12°Ц

9) Попуни празна поља у табели
a b a+b -a -b (-a)+(-b) -(a+b)
3 -8
-5 9 4 7

-6 0
10) Израчунај износе, групишући изразе са истим предзнацима

)12()38()82(7D
)16()31()47(38C
)13()45()37(12B
)25()13()15()8(A






11) Израчунај збир што је лакше могуће, користећи својство сабирања целих
бројева

4064123836D13453712C
26726428B;52158A




12) Испуни празна поља у табели
а 16 -8 -14 -6 -7 -16 -100-(-50)
b 25 13 22 18 -4 18 -20+30
a-b
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13) Израчунај вредност израза на два начина

)87()76()54()32(1D28)2718(4927C
1911)26(B)1911()74(A




14) Израчунај бројевну вредност А користећи се заједничким фактором
)131(3113315631)12(31A 

15) Постави и реши следеће задатке
c18b10a6A  ако знаш да је 7c9b5a3 
c28b16a4B  ако знаш да је 8c7b4a 

16) Изврши дељење и упореди резултате
А)

4
28.....

8
56

 Б)
34
68.....

17
68


В)

3
51.....

17
51 Г)

3
15.....

15
45







17) Нека су 1866)12()7(a  и )12(417)5(b  . Нађи |ba| 
18) Израчунај

A) ?)]}1()2()2(:8[32{3)5(:)25( 
Б) ?)]}1(:32:)12[(22{3)5(:)25( 

19) Израчунај ?2)113(:)32()113(:)32( 
20) Израчунај производ између два броја

22222:22b33333:33a 
21) Израчунај вредности израза

А) ?2)1754()2119()2154( 
Б) ?10)15767()67157( 
В) ?)177()]10139(139[ 
Г) ?)114537()423211( 

22) Израчунај вредност израза
А) ?]61)811(43[101 
Б) ?10]4)1517(12[ 
В) ?26)]18539(57[21 
Г) ?13}27)]915(817[41{14 

23) Израчунај вредност израза
А) ?)]3(:120[:)10()2()4( 
Б) ?)]3()1[(:)]6(49[ 
В) ?9)18(:)]9(:27)6[( 
Г) ?]311:)121[(:)]1()11()6[( 

24) Попуни празно поље са симболима утврђивања да би искази били тачни

41.....42
1.....3

5.....0
43.....34

1.....3
0.....5

2.....131.....1324.....42
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25) Задат је скуп }22,23,22,21,23,24{A 
А) Напиши највећи и најмањи број у скупу
Б) Означи апрове супротних бројева у скупу
В) Запиши бројеве у скупу у растућем и опадајућем низу
Г) Означи број у скупу који је најближи нули

26) Табела даје температуре (у °Ц) неких гасова (температуре испод којих
наведени гас постаје течност). Запиши ове гасове у растућем низу њихових
температура укапљивања:

Гас Аргон Азот Хелијум Хидроген Неон Оксиген
Т°Ц -122 -147 -268 -240 -229 -118

27) Испуни празна поља, користећи знакове “+” и “-”, да би добио тачну
једнакост:
А) -5.....10.....8=-3 Б) 7.....11.....20=-2 В) 5-(.....13.....9)=-17

28) Израчунај вредности израза ористећи се издвајањем заједничких чинилаца
испред заграде:
А) ?)8()23()9()23(723 
Б) ?4764235164475132 
В) ?)27()11()27(45)15()32(15 

29) Претвори мешовите бројеве у разломке

6
521,

4
513,

9
71,

7
25,

5
32 

30) Претвори разломке у мешовите бројеве
,

23
79

4
48,

13
39,

11
27,

5
13,

4
11,

2
3



Sorin Doru Noaghi, Dorin Linț, Maranda Linț, Lucian Nicolae Pițu
MATEMATICĂ: Manual pentru clasa a VII-a
Editura Litera, București, România 2019.

31) Провери тачност слеећих исказа
А) Број 91018137a  је природан
Б) Број )23(:)23()3()2(b 23  је цео негативан број

В) Број 





 






 

5
24:2,0

2
55,0

4
1c је рационалан и није цео број

32) Нека су дати бројеви
y
1

x
1z,

2
12y7,2x 

За дате бројеве израчунај )yx(z 2
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33) Докажи да је “х” савршени квадрат и израчунај x

2
44434342441х)ЂNn,

3
3233x)ДNn1);-n(nnх)Г

200199200х)В22х)Б1019919x)A

n

n1n2n

1011










34) Израчунај
z;121213213z)Вy;725у)Бx;129x)A 222222 

35) Запиши бројеве под кореном као квадрат природног броја, а затим изврши
рачунање:
А) ?129632491156  Б) ?38445,01936 

В) ?4665649005,1 
36) Израчунај збир бројева “m” и “n” ако знаш

А)
25
492n09,01m  Б) 25,66,0n

4
25

5
2m 

37) Израчунај
?492?)2(3900?888 4462 

38) Колико природних бројева има у скупу А?











 

 2

22

5
103,

04,0
96,1

,
3
300,

9
72,

49
225A

39) Изврши операције са квадратним коренима
А) ?365494643812  Б) ?)144100()6436( 

40) Разматрај следеће бројеве











16
9101,0

25
49100b1252025a 2222

А) Изврши рачунање и одреди вредност “а” и “b”
Б) Докажи да је ba  природан број

41) Изврши делимично кореновање
?98?75?32?27?18?12 

42) Уклони чиниоце испод корена
?323232?409642?3232 54444586422 

43) Знајући вредности 212632z;63524y;33221x  ,
докажи да је њихов збир рационалан број.
44) Израчунај збир и разлику за бројеве “х” и “у”

А) 2009848y27508x 

Б) 64112180y2820349x 
45) Израчунај

?2:)22222(?)3(:)3333(
?)27(:)821214(?10:)330220(

9753753 
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46) Израчунај количник бројева “х” и “у”
А)

21223y
102107x


 Б)

375y
135604x




В)
4
63y;

4
150

2
5424x 

47) Израчунај х² ако је
А) 82x  Б) 150035002x  В) 453204x 

48) Изврши упоређивање два броја
4:2884:1284:32b4:)28812832(a 

49) Разматрај бројеве
82:]3:)126()26(3[d25:)150200(c 

Докажи да је збир c+d природан број.
50) Изврши рачунање и бројеве a, b, c, d поређај у растући низ











5
384183)3(:450)412(2b

5
2:1005,4204,0a

)7505,01080120(
4
54

3
24d6,0

5
3002

6
658)63(c 



















Dorin Linț, Maranda Linț, Alina Carmen Birta,
Sorin Doru Noaghi, Dan Zaharia, Maria Zaharia
MATEMATICĂ: Manual pentru clasa a VIII-a

Editura Litera, București, România 2019.

51) Изврши упроштавање следећих алгебарских израза
А) ?)x3y9()y7x5()y2x4(x5 
Б) ?y51)y1y3(3y2y 22 

В) ?)y12x18()6y32x23( 
52) Разматрај полиноме x2y3B;2yxA 22 

А) Збир оба полинома запиши као ограничени алгебарњси збир
Б) Запиши израз 3А-В у најједноставнијем облику
В) Израчунај вредност А и В за х=-1 и у=2

53) Нека је “х” природан број и полиноми А=3х-1 и В=-х
А) Докажи да је А+В непаран природан број, без обзира на то који је
природан број “х”

Б) Запиши алгебарски израз -2А+3В у ограниченом облику
В) Докажи да је А+3В цео број

54) Изврши упроштавање и запиши добијене резултате у најједноставнијем
могућем облику:
А) х(1-2х)+3х(х-2) Б) (2х+3)(х-1)+(3х-2)(5-х)
В) (-5х+2)(3х-1)+(15х+7)(х-3) Г) (х-1)(-5х+3)+5х(х-1)
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55) Развиј следеће алгебарске изразе
?)x4y3(?)b2a5(?)b3a2(?)1x3( 2222 

56) Упрости изразе помоћу скраћених формула за израчунавање
А) ?)y2x)(y2x()y2x( 2  Б) ?)5x3)(5x3()yx3( 2 
В) ?2y25)y51()y51( 222  Г) ?)x3()x1()x2( 222 

57) Разматрај алгебарски израз 22 )3x2()3x2)(3x2(2)3x2()x(E 
А) Докажи да је израз Е(х) квадрат алгебарског израза
Б) Докажи за 2/2x  да је Е(х) природан број

58) Упрости дате алгебарске изразе
А) )6x5(x)3x2)(3x2()1x(x3 222 
Б) )1x(x2)1x()1x(x2)1xx(x2 222 

59) Разматрај
)x11()2x)(11x()x(F);5x2)(1x()2x)(1x()x(E 

А) Рaстави на чиниоце изразе E(x), F(x), E(x)+F(x)
Б) Докажи, за било који ,Zn да је израз E(n)+F(n) квадрат целог

60) Запиши алгебарске изразе у облику 2)ba( 

?1x18x81?1x8x16?yxxy20100
?4xy4yx?9y6y?25x10x

2222

2222
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