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1. Колико износи вредност израза?
А) 5+3-7-11+6=? Б) 7-8+12-11=?

2. Израчунај вредност израза?
А) 10+20+30+40+50-9-19-29-39-49=?
Б) 15+35+55+75+95-8-28-48-68-88=?

3. Израчунај вредност израза
?)13(17?)12(21?)8(12 =−+−=−+−=−+−

4. Којим знаком неједнакости (> или <) требаш попунити празно место да би се добила
тачна неједнакост?

34___)17(18;29___)15(12 −−+−−−+−
5. Стави у празно место такав број да би једнакост била тачна

А) 20___5;20___5 =+−−=+−
Б) 3___5;3___5 =+−−=+−

6. Одреди вредност израза
А) ?)]29(2[)]11(38[?)]9(1()]12(8[ =−+−+−+−=−+−+−+−
Б) ?)]97(3[)]17(73[?)]8(2[)]8(92[ =−+−+−+−=−+−+−+−

7. Израчунај збирове
А) ?10)9(8)7(6)5(4)3(21 =+−++−++−++−++−
Б) ?)10(9)8(7)6(5)4(3)2(1 =−++−++−++−++−+

8. Попуни празна места у таблици
Бројевни израз Збир

позитивних
бројева

Збир негативних
бројева

Бројевна
вредност израза

10)7()13(20 +−+−+
)15(3)18(25 −++−+
12)15(48)40( +−++−
1410)20()17( ++−+−
50)100(75)175( +−++−



9. Нађи збир
А) ?)2()1()2()1(?)7()7()8()7( =−+++++−=++++−+−
Б) ?)5()39()20()19(?)28()4()6()8( =−+−−−−+=++−+−+−

10. У празно место стави знакове упоређивања
А) 0___)54(51;8___9990;0___1010 −++−+−
Б) 0___)1()10(12;0___)7()8(7;10___)69(27 −+−+−+−+−−+

11. Израчунај
А) ?70)75(?19)23(?)21(23 =+−=+−=−+
Б) ?)70(78?)54(4?40)21( =−+=−+=+−

12. Израчунај на погоднији начин
А) ?)7122(52?)15(3075?)23(2356 =+−+=−++−=−++−
Б) ?10)29(69?24)20(46?)5031(81 =+−+=+−+=+−+

13. Попуни табелу
a -23 18 -71 -83 50 15 -18 -19 10
b -7 -22 0 100 -30 -65 16 10 -11
c 28 13 -29 -17 -27 -40 -8 -1 -10

a+b+c

14. Израчунај
А) ?)13()8(3?)7()7(13 =−−−+−=−+−−−
Б) ?)24()14(15?104)12(72 =−+−−−=−−−

15. Израчунај вредност израза, користећи следећи образац
ОбразацОбразацОбразацОбразац: 413)461874(461874)461(874 −=−−=+−=−−−

А) ?)280(120?)838(958?)352(374 =−−−=−−−=−−−
Б) ?)370(480?)470(381?)364(474 =−−−=−−−=−−−

16. Запиши збир без заграда и израчунај
А) ?)1045()35(?)11(51?)55()45( =+−+−=−+=−+−
Б) ?)7525(35?)22(72?)16()54( =+−+−=−+=−+−

17. Замени одузимање сабирањем и израчунај
?50150?50150?4169?4317 =−−=−−=−−=−−

18. Попуни таблицу
k 3 -15 -20 -5 25 38 52 -45 -47

n 7 -8 10 15 29 48 68 15 -33

k-n



19. Израчунај
А) ?)16()15(6?)10()10(27 =−−−+−=−+−−−
Б) ?)40()14(24?105)15(85 =−+−−−=−−−

20. Израчунај
А) ?)170()]61([89?)]51(46[)]206(200[?)4778()4051( =−+−−+=−++−+=+−++−
Б) ?)5341(108?)9888(29?)74()1113( =−−−−=−−−=+−−+−

21. Израчунај производе
А) ?)2()3(57?7)12(3?)25(118 =−⋅−⋅−=⋅−⋅−=−⋅⋅−
Б) ?)5()12(11?41148?)6(1215 =−⋅−⋅−=⋅⋅−=−⋅⋅

22. Одреди бројевну вредност израза
А) ?)3()16()5(7?)2()10(87 =−⋅−−−⋅−=−⋅−−⋅−
Б) ?)1(920415?)5(4)9(3 =−⋅⋅−⋅−=−⋅−−⋅

23. Израчунај
А) ?12)10(3)29(?87)5()28( =⋅−−⋅−=⋅−−⋅−
Б) ?)12()14()11(31?)24()3()22(15 =−⋅−−−⋅−=−⋅−−−⋅−

24. Израчунај
А) ?2:)241537(?)5(:)7108( =−+−=−−+−
Б) ?12:)724896(?15:)204090( =−−−=−−−

25. Попуни празна поља у табели
k 15 20 -28 -32 -45 -72 18
n -3 -4 -7 8 -15 4 -2

Збир
Разлика
Производ
Количник

26. Израчунај бројевну вредност израза
А) ?24:)96()3()42()17(:)85( =−−−⋅−+−−
Б) ?)9(:634:)84()2(:)70( =−+−−−−

27. Попуни празна поља у табели
k 6 18 -12 -15 9 21 27 -45 48
n -4 -16 -8 -20 14 36 30 22 -24

k:(-3)+n:(-2)



28. У празно место стави знакове упоређивања тако да буде тачно
А) ;1220___)16()34();3()8___()8()3( −++−++−++−
Б) )7(2___)5(3);18()12___()33()63( −+−−+−−+−++−

29. Израчунај вредност израза
А) )312()1835()1227( +−+−+−
Б) )2017()327()4034( −+−−−+−
В) )245()193()1215( +−−−+−−

30. Израчунај вредност израза )dc()ba( +−−− ако су
А) 7d;4c;3b;1a −===−= Б) 6d;3c;5b;4a =−=−==

31. Израчунај
А) )]107()42(3[5:)]9()4[()]8()7()5[( +−−−+−−−++++−+−+−
Б) )]}27(3[7{10;10)]}105(10[10{10 +−−−+−−−−−−−

32. Упрости израз a)ya5(yx +−+−−− , а затим израчунај његову вредност ако су
А) 107a;425y;17x ==−= Б) 4627a;8593y;5x −=−=−=

33. Израчунај вредности на обе стране, па стави на празно место одговарајући знак за
упоређивање, тао да добијена релација буде тачна
А) )7511(___)873( +−−−−+−
Б) )]439(8[3___)182315(38 +−−−−+−+−−−−−

34. Ако су )79()96(B)];83(6[2A +−−−−=+−−−+−= , израчунај бројевну вредност
израза )BA|B||A(| +−−−

35. Ослободи се заграда, упрости израз и израчунај бројевну вредност за а=-3
А) )5a()a7(a +−+−−− Б) )]4a(a5[a +−−−−

36. Састави тачан израз и израчунај му бројевну вредност
А) Од разлике бројева 100 и -75 одузми разлику збира и разлике бројева -63 и -12
Б) Разлици збира бројева - 52 и -38 додај збир бројева 12 и -45, затим тај збир умањи
за онај број који је за 17 мањи од -45

В) Од броја 120 одузми вредност израза )]4916(56[ −−
Г) Збир бројева -21 и 13 увећај за њихову разлику, па тај збир бројева одузми од -12
Д) Збир бројева -7, 25 и -32 умањи за разлику првог и трећег броја

37. Израчунај производе бројева на два начина
А) )4()36();2()108( +⋅−−−⋅+− Б) )3021(7;3)3025( +−⋅−⋅+−

38. Израчунај вредност израза
А) 2x;x122x66 −=⋅+⋅− Б) 100y;200x);10(:y)10(:x −==−−−

39. Израчунај разлику бројева А и В ако су
)83()56()4(2B)83()65()4()2(A +−⋅−+−⋅=+−⋅+−+−⋅−=



40. Састави тачан израз и израчунај му бројевну вредност
А) Од производа бројева -15 и -4 одузми број -27
Б) Од бројева -120 одузми производ бројева -23 и -12
В) Броју -242 додај производ бројева -64 и +2

41. Израчунај на два начина количнике
А) )4(:)1224820( −+−+− Б) )7(:)56214263( −+−−

42. Израчунај бројевне вредности израза за
А) 3x);3x2(:)x15( −=−−
Б) 3b;6a);2b3(:)9a2( −=−=+−
В) 2x);2x(:)4x(x −=−−

43. Колико је
А) )3(25)4(:8236 −⋅+⋅−+⋅−−
Б) )5:515()25(:)6(10 −−++−−−
В) ?)64(:)610(245)13(12 −+−−+−⋅+−−−

44. Састави тачан израз и израчунај му бројевну вредност
А) Количник бројева -56 и 8 умањи за разлику бројева -15 и -20
Б) Производ бројева -25 и 4 умањи за количник бројева -15 и 5
В) Од количника бројева -144 и 12 одузми производ бројева 24 и -5, па цео израз
помножи са -2

Г) Броју -51 додај количник бројева 72 и -9 умањен за разлику бројева -15 и 8, па
добијени збир подели са -3

45. Поређај по величини производе и количнике од највећег до најмањег
7:98);8(12);2(:40);12(3);4(:36;412 −−⋅−−⋅−−⋅−

46. Израчунај вредност израза
А) C2)AB( ⋅− Б) )CA(B2 −⋅ В) )CB(A3 +⋅ Г) )CA()AB( −⋅−

161514C;121110B;1098A +−=+−=+−=
47. Ако су 7z;1y;3x −=−== , упореди по велилини апсолутне вредности израза А,

В и С ако су )z1(zC;1zx2B);yx(x4A −−=++=+−=
48. Разлику петоструке вредности броја -13 и троструке вредности 15 одузми од -100
49. Највећа разлика између зимских и летњих температура забележена је у граду

Верхојанску (Јакутија). Зимска температура ваздуха достизала је -70°С, а током
лета +37°С. Израчунај разлику између зимске и летње температуре ваздуха у
Верхојанску.

50. Докажи да вредност израза )7x12(6)15x36(2 +⋅++⋅− не зависи од вредности
промењиве "х".


