
Zapiši z besedami: 

a) 57 

b) 506 

c) 2135 

d) 34 894 

Zapiši z desetiškimi enotami: 

a) 245 

b) 4567 

c) 345 780 

Zapiši s številko: 

a) tri tisoč šeststo dvainsedemdeset 

b) petnajst tisoč triinpetdeset 

c) petindvajset tisoč sto 
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Zapiši z besedami: 

a) 57       sedeminpetdeset 

b) 506       petsto šest 

c) 2135       dva tisoč sto petintrideset 

d) 34 894   štiriintrideset tisoč osemsto štiriindevetdeset 

Zapiši z desetiškimi enotami: 

a) 245  =  2S 4D 5E 

b) 4567 = 4T 5S 6D 7E 

c) 345 780  = 3St 4Dt 5T 7S 8D 0E 

Zapiši s številko: 

a) tri tisoč šeststo dvainsedemdeset  3672 

b) petnajst tisoč triinpetdeset             15053 

c) petindvajset tisoč sto             25100 
 

Števila 1 do 99 pišemo z eno besedo. 

Stotice pišemo skupaj (npr. dvesto). 

Tisočice pišemo narazen (npr. dva tisoč). 


