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1  Наставник: С.Захариева 
О.У.”Св. Климент Охридски”-Битола 

 

2А: БРОЈ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Комбинирани задачи со сите четири операции 

1. Следи ги чекорите за да дојдеш до одговорот: 

 

Ако точно ги следеше чекорите, на крај треба да добиеш 0,525. 

2. Следи ги чекорите за да дојдеш до одговорот: 

 

  

• 1,45

удвој

одземи 1,2

преполови

додај 1,25

подели со 
4

Најди го бројот што се наоѓа на половина меѓу 12 и 13 

Помножи го тој број со 1,2

Зголеми го добиениот број за 12, 6

Подели го резултатот со 30

Удвој го добиениот број

Заокружи го резултатот до најблиска десетинка

Помножи го заокружениот број со 100

Подели го рзултатот со 0,9

Со кој број треба да го поделиш разултатот за да го добиш 
почетниот број?
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2А: БРОЈ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Комбинирани задачи со сите четири операции 

ПРОНАЈДИ ЈА ГРЕШКАТА: 

Некои од задачите се погрешно решени. Обиди се да ги пронајдеш грешките и да дојдеш до 

точниот одговор.  

1. Никола купил 36 џемпери по цена од 145 денари за еден џемпер. Ги продавал по цена од 259 

денари за еден џемпер.  

 а. Колку денари платил за да ги купи џемперите? 

б. Колку денари би добил ако ги продаде сите џемпери? 

в. Колку пари би заработил? 

РЕШЕНИЕ: 

а. 

 

 

 

2. Една кофа собира 25 литри. Колку кофи се потребни за да се складираат 3946 литри? 

РЕШЕНИЕ:     
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Комбинирани задачи со сите четири операции 

 

3. За 9 идентични фустани на Наташа и  требаат 68,76 m ткаенина. Колку метри ткаенина и  

требаат за да направи еден таков фустан? 

РЕШЕНИЕ: 

 

4. Јован сака да ги купи следниве производи-----> 

 а. Пресметај ја вкупната цена за секој 

производ поединечно 

б. Пресметај ја вкупната цена за сите 

производи 

в. Колку пари ќе му останат на Јован ако ја плати сметката со банкнота од 500 ден? 

РЕШЕНИЕ: 







 

  

2,5 kg јаболка по 45 денари за килограм 

1,25 kg банани по 62 денари за килограм 

3,5 kg диња по 80 денари за килограм 
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Комбинирани задачи со сите четири операции 

5.  Дарија позајмила 48,30 евра од нејзината сестра и и  ветила дека ќе и   ги врати за шест 

недели, така што секоја недела ќе и   враќа иста сума пари. 

 а. По колку пари неделно ќе и  враќа Дарија на сестра и ? 

б. Нејзината сестра предложила Дарија да враќа пет недели по 8 евра,  а шестата недела 

да го врати остатокот. Колку пари треба Дарија да врати шестата недела? 

РЕШЕНИЕ: 

 

 


