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Состави број – 4/2 

 

 Најди ги сите трицифрени броеви чии цифри се осносиметрични. Дали сите 
такви броеви се исто така осносиметрични? 
   
 
 
 
 

 Најди ги сите четирицифрени броеви составени од исти цифри, кои се помали 
од третината од соодветниот комплементарен број до 10000. (Два броја се 
комплементарни до 10000, ако нивниот збир е еднаков на 10000.)   
 
 
 
 
 

 Најди ги сите парни четирицифрени броеви кај кои збирот на цифрите на 
местото на единици и на илјади е еднаков на збирот на цифрите на местото на 
десетки и стотки и тој збир е еднаков на 6. 
 
 
 
 
 

 Најди ги сите четирицифрени броеви со различни цифри од петтата илјадарка, 
кај кои цифрата на местото на илјади е поголема од цифрата на местото на стотки, 
која пак е помала од цифрата на местото на десетки, која пак е поголема од цифрата 
на местото од единици и секоја од цифрите на местото од единици, десетки и 
стотки е помала од цифрата на местото од илјади. 
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Состави број – 4/2 
Одговори 

 

 Осносиментрични цифри се цифрите: 0, 3 и 8. Сите трицифрени броеви 
составени од овие цифри се: 
300, 303, 308, 330, 333, 338, 380, 383, 388, 
800, 803, 808, 830, 833, 838, 880, 883 и 888. 
Сите овие трицифрени броеви се осносиметрични.    
  

 Број кој е еднаков на третина од соодветниот комлементарен број до 10000 е 
бројот 2500, затоа што 2500 + 7500 = 10000 и 2500 = 7500/3. Па, бараните 
четирицифрени броеви кои се помали од третината од соодветниот комлементарен 
број се четирицифрените броеви помали од 2500, односно броевите од 1000 до 
2499. Броеви во овој обсег составени од исти цифри се броевите: 1111 и 2222. 
 

 Парови од цифри чиј збир е 6 се: 6 и 0; 5 и 1; 4 и 2; 3 и 3. Се бараат парните 
четирицифрени броеви, значи на местото на единици (од понудените цифри) може 
да бидат само 0, 2 или 4, имено бројот 6 го исклучуваме, бидејќи во тој случај би 
требало цифрата на местото од илјади да е 0, па бројот нема да биде 
четирицифрен. Тогаш, бараните четирицифрени броеви се: 
6600, 6510, 6420, 6330, 6240, 6150, 6060, 
4602, 4512, 4422, 4332, 4242, 4152, 4062, 
2604, 2514, 2424, 2334, 2244, 2154 и 2064. 
 

 Четирицифрени броеви од петтата илјадарка се броевите од 4001 до 5000. Па, 
броевите со бараното својство се: 4231, 4230, 4120, 4132, 4130, 4021, 4032 и 4031. 
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