
Решавање проблеми - проценка со користење на мерки 
 
Активност 1 – Материјал за знаменца  
Пресметај колку материјал и конец се потребни да  се  создадат  украсни  

знаменца,  во  форма  на  рамнокраки триаголници(со крак 20цм и основа 15цм),  за  
да  се постават  над таблата.  

 
Активност2 – Овошни пити  
Колку овошни пити можат да направат од еден лист  тесто со димензии 60 cm на  30 cm. За секоја пита се  

потребни  два  круга  од  тестото,  еден  со  дијаметар  10  cm  и друг  со  дијаметар  6  cm.  Може  уште  еднаш  да  се  

измеси останатото тесто. 

Активност 2 – Коцки за супа  
Каква  кутија    во  форма  на  квадар  иможе  да  се  користи  за  да  се  спакуваат  24 коцки  за  супа(3цм, 

4цм, 1цм),  со  цел  да  се  минимализира  плоштината  на пакувањето.  А што е со поголемо  пакување,  за 
транспорт на 100 кутии со коцки за супа.  
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