
БРОЈЕВИ ДО 100
мср Милана Борковић





1 — 101. Один

2. Два

3. Три

4. Четы́ре

5. Пять

6. Шесть

7. Семь

8. Во́семь

9. Де́вять

10. Де́сять



1 — 10

•Меки знак се пише на крају почевши од броја 
пет.

•Пазите на акценат код бројева који имају више 
од једног слога.



11 — 19
11. оди́ннадцать
12. двена́дцать

13. трина́дцать

14. четы́рнадцать

15. пятна́дцать

16. шестна́дцать

17. семна́дцать

18. восемна́дцать

19. девятна́дцать



11 — 19
•Меки знак увек стоји на крају. НИКАДА у средини 

броја.

•Код броја 11 акценат је на другом слогу 
(оди́ннадцать).

•Код броја 14 акценат је на Ы (четы́рнадцать).

•Код свих осталих бројева акценат је на НА 
(двена́дцать, трина́дцать, пятна́дцать, шестна́дцать, 
семна́дцать, восемна́дцать, девятна́дцать).



11 — 19
Формула за састављање бројева од 11 до 19:

Один + на + дцать

Две + на + дцать

Три + на + дцать

Четыр + на + дцать

Пят + на + дцать

Шест + на + дцать

Сем + на + дцать

Восем + на + дцать

Девят + на + дцать



20 — 100
20. два́дцать
30. три́дцать

40. со́рок

50. пятьдеся́т

60. шестьдеся́т

70. се́мьдесят

80. во́семьдесят

90. девяно́сто

100. сто



20 — 100
•Меки знак се код бројева 20 и 30 пише на крају (двадцать, тридцать).

•Меки знак се код бројева 50, 60, 70, 80 пише на у средини (пятьдесят, 
шестьдесят, семьдесят, восемьдесят).

•Акценат је код бројева 20 и 30 је на ДВА и ТРИ (два́дцать, три́дцать).

•Акценат је код бројева 50 и 60 на последњем слогу (пятьдеся́т, 
шестьдеся́т).

•Акценат је код бројева 70 и 80 на првом слогу (се́мьдесят, во́семьдесят).

•Aкценат код броја 40 је на првом слогу (со́рок).

•Aкценат код броја 90 је на трећем слогу (девяно́сто).



20 — 100

Формула за састављање бројева од 20 до 90:
Два + дцать
Три + дцать
Пять + десят
Шесть + десят
Семь + десят
Восемь + десят



Закључак

•Меки знак се пише на крају од 5 до 30.

•Меки знак се пише у средини од 50 до 80.

•Акценат је на НА код бројева 12, 13, 15, 16, 17, 18 и 19.

•Акценат је на првом слогу код бројева 20, 30, 40, 70 и 80.

•Акценат је на последњем слогу код бројева 50 и 60.


