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ВОВЕДНА АКТИВНОСТ : 

Претвори ги мерните единици една во друга: 

а. 5 дена=__________часа 

б. 158 дена= ________мес _______дена 

в. 5,5 часа= __________минути 

г. 1200 секунди=_________часа 

д. 1530 дена= ___________месеци 

ѓ. 25 години=__________децении 

е. 3 месеци=_____________часа 

ж. 24години=_____________месеци 

з. 1 век=_____________месеци 

и. 1милениум = ________седмици 

 

1. Разгледај го возниот ред на автобуската 

станица во Битола и испланирај го своето 

парување: 

а. Во колку часот пристигнува во Скопје 

автобусот кој од Битола поаѓа во 8:26? Што 

ако се дупне гума на автобусот и тој закасни 

14 минути? Во колку часот ќе пристигне во 

Скопје? 

б. Кој е последниот автобус со кој можеш да 

стигнеш во Скопје пред 15 часот? 

в. Колку време е потребно во просек да се 

стигне до Скопје? Што мислиш, зошто се 

дадени различни временски интервали? 

г. Дали со автобусот кој од Битола поаѓа во 

8:30 можеш да стигнеш во Скопје на 

закажаниот состанок во 12 часот? Што ако 

автобусот направи непланирана пауза од 10 

минути?  

д. Кој автобус треба да го изберат учениците 

кои одат на државниот натпревар по 

математика, ако почетокот на натпреварот е 

во 9.30? 
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2. Има автобус од автобуска компанијаА од една автобуска постојка на секој 20 минути од  6:23  наутро  до  

8:23  навечер. Во текот на денот  во  други  периоди,  од друга автобуска компанија Б, има автобуси   на секои  

30  минути почнувајќи од 6 часот наутро до 21 часот навечер. Направи возен ред со кој ќе го прикажеш 

времето на поаѓање на автобусите за целиот ден. Дали ќе користите време од 12 часа или од 24 часа за 

вашиот возен ред? Зошто? Кои шаблони се во вашиот распоред? 

 

 

 

ЗА ОНИЕ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПОБРЗО: 

1. Мајката имала 21 година и 6 месеци кога ја родила ќерката, а 25,5 години кога го родила синот. По колку 

години има секој од нив, ако сите заедно сега имаат 66 години? 

2. Еден базен се полни со вода од четири цевки. Првата сама го полни за 12 часа, втората за 15 часа, третата 

за 10 часа и четвртата за 6 часа. Кој дел од базенот ќе биде наполнет од четирита цевки заедно за 1 час? 

За колку часови ќе го наполнат базенот четирите цевки заедно? 

 

КОМПАНИЈА ПОАЃАЊЕ ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
Б 6:00 30 минути 
А 6.23 20 минути 
   
   
   
   
   


