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ОПЕРАЦИИ СО ИМЕНУВАНИ БРОЕВИ 

 

СОБИРАЊЕ НА ИМЕНУВАНИ БРОЕВИ: 

Внимателно прочитај ја задачата и следи ги упатствата 

1 група: 
Една греда има должина 2m 7dm 4cm, а другата 3m 2cm. Колкава 
е вкупната должина на гредите? 
I начин: 
 Запиши ги повеќеимените 

боеви така што 
истоимените членови да 
бидат запишани еден под 
друг  

 пресметај го нивниот збир 

II начин: 
 Претвори ги 

повеќеимените броеви во 
едноимени(во cm) 

 пресметај го нивниот збир 
  резултатот претвори го во 

повеќеимен број  

 

 

ОДЗЕМАЊЕ НА ИМЕНУВАНИ БРОЕВИ: 

Внимателно прочитај ја задачата и следи ги упатствата 

2 група: 
Една греда има должина 2m 7dm 4cm, а другата 3m 2cm. 
Пресметај за колку вората греда е подолга од првата. 
I начин: 
 Запиши ги повеќеимените 

боеви така што 
истоимените членови да 
бидат запишани еден под 
друг  

 пресметај ја нивната 
разлика 

II начин: 
 Претвори ги 

повеќеимените броеви во 
едноимени(во cm) 

 пресметај ја нивната 
разлика 

 резултатот претвори го во 
повеќеимен број  

 

 

 



наставник:С.Захариева  

 

МНОЖЕЊЕ НА ИМЕНУВАН БРОЈ СО НЕИМЕНУВАН 

Внимателно прочитај ја задачата и следи ги упатствата 

3 група: 
Пресметај 2m 4cm 3mm ·3 

I начин: 
 Секој член на 

поеќеимениот број 
помножи го со 3 

 внимавај ако при 
множењето добиеш број 
што соджи поголема 
мерна единица  

II начин: 
 Претвори го 

повеќеимениот број во 
едноимен (во cm) 

 пресметај го производот 
на едноимениот број со 
неименуваниот 

  резултатот претвори го во 
повеќеимен број  

 

 

ДЕЛЕЊЕ НА ИМЕНУВАН БРОЈ СО НЕИМЕНУВАН: 

Внимателно прочитај ја задачата и следи ги упатствата 

4 група: 
Пресметај 12km 9dam 6m :3 

I начин: 
 Секој член на 

поеќеимениот број 
подели го со 3 
 

II начин: 
 Претвори го 

повеќеимениот број во 
едноимен (во m) 

 пресметај го количникот 
на едноимениот број со 
неименуваниот 

  резултатот претвори го во 
повеќеимен број  

 

 

 



наставник:С.Захариева  

 

ОПЕРАЦИИ СО ИМЕНУВАНИ БРОЕВИ ИЗРАЗЕНИ ВО МЕРКИ ЗА ВРЕМЕ: 

Внимателно прочитај ја задачата и следи ги упатствата 

5 група: 
Пресметај колку е Мимоза постара од Кире ако Мимоза има 
10г.11м.10дена, а Кире 5г. 8м. 15дена 
I начин: 
  Запиши ги повеќеимените 

боеви така што 
истоимените членови да 
бидат запишани еден под 
друг  

 пресметај ја нивната 
разлика 

II начин: 
 Претвори го 

повеќеимениот број во 
едноимен (во дена) 

 пресметај ја нивната 
разлика 

  резултатот претвори го во 
повеќеимен број  

 

 


