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ВЕЖБИ ОД СОБИРАЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ. 

 

 

   

                             

                                  + 

 

***ПОВТОРУВАЊЕ-редослед на извршување на операциите во броен израз 

1. се решава израз во загради, доколку постои таков 

2. степенување 

3. множење и делење 

4.собирање и одземање 

Доколку во изразот има само собирање и одземање операциите се извршуваат по редослед 

онака како што се запишани. Истото важи и ако во изразот има само множење и делење-

операциите се извршуваат по редослед како што се запишани. 

 

 

***УПАТСТВО ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ: 

Обиди се следните задачи да ги решиш  точно. На секоја задача даден е крајниот резултат 

или упатство кое ќе ти помогне при решавањето. Упатството погледни го откако ќе ја решиш 

задачата, забележи ја точноста на твоето решене со фломастер или дрвена боичка, само 

така ќе имаш вистински увид во степенот на твоето знаење. 

Среќно!!! 
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1.Пресметај го збирот на броевите:                                                                   

а. 2,45+0,07= 

б. 1,39+0,76= 

в. 0,999+1,001= 

г. 5,274+6,07= 

2. Пресметај ги збировите: 

а.3,78+9,22+0,345= 

б. 129+9,76+13,24= 

в.(19,23+5,2)+(2,1+5,26)= 

3. Бројот 2,012 зголеми го за збирот на броевите 5,369 и 36. 

4. Колку метри жица е потребно да се загради двор во форма на правоаголник со димензии 

3,53 м и 123см? 

5. Еден автобус поминал 12,5 км првиот ден, вториот ден  3,5км повеќе од првиот, а третиот 

ден колку првиот и вториот ден заедно.Колку километри поминал автобусот третиот ден? 

Колку километри поминал за трите дена заедно? 

 

 

 

ЗА ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ЗНААТ ПОВЕЌЕ: 

***Збирот на два броја е 124,23. Кога во помалиот број децималната запирка се помести за 

две места на десно, ќе се добие поголемиот број. Одреди ги тие броеви.  
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