
UTRJEVANJE 
 

1. K številu 77 999 999 prištej 1. Koliko števk se spremeni, če namesto danega števila 
zapišemo vsoto? 
 
2. Zapiši dano število s števkami. 
a) šestinpetdeset milijonov tristo dvanajst tisoč 
b) štiriinosemdeset milijonov dvesto petnajst tisoč tristo štiri 
c) dve milijardi šest milijonov osemsto tisoč 
 
3. S številko in z besedo zapiši število, ki ima za števko 1 še: 
a) 7 ničel     b) 8 ničel          c) 9 ničel             č) 10 ničel          d) 11 ničel 
 
4. Števila 12 684 000, 1 200 000, 12 684 387, 12 387 000, 12 387 648, 12 000 000 
uredi po velikosti. Začni z najmanjšim številom. 
 
5. Števila z 2. naloge zapiši z desetiškimi enotami. 
 
6. Nadaljuj zaporedje še z osmimi števili. 
a) 18 345 645, 18 445 645, 18 545 645… 
b) 136 789 250, 146 789 250, 156 789 250… 
c) 1 245 748, 1 245 768, 1 245 788… 
 
7. Z lističev 12, 5, 0, 4, 173, 2, 1 sestavi in zapiši: 
a) najmanjše in največje desetmestno število, 
b) najmanjše in največje devetmestno število. 
 
8. Na številski premici upodobi: 
a) soda števila, ki ležijo med 5 in 17, 
b) števila, ki so večja od 480 in manjša od 490, 
c) števila, ki so večja od polovice števila 24 in manjša od 20. 
d) števila, ki so večja od četrtine števila 28 in manjša od osmine števila 88. 
 
9. Na razstavi gob je bilo prvi dan 826 obiskovalcev, drugi dan jih je prišlo dvakrat več 
kot prvi dan. Tretji dan je razstavo obiskalo samo 711 ljudi.  
a) Koliko obiskovalcev je bilo drugi dan? 
b) Koliko je bilo vseh obiskovalcev?   
c) Ali je razstavo obiskalo sodo število obiskovalcev? Utemelji. 
 
10. Maja si je ogledala sosedov sadovnjak in zbrala naslednje podatke: 12 jablan, 4 
češnje, 6 breskev, 3 hruške in 5 marelic. Sestavi preglednico (tabelo) in nariši stolpčni 
diagram. Zapiši 5 vprašanj in odgovori nanj.                      
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