
дффдбгфвд 

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

 

2А: БРОЈ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Решавање на текстуални проблеми со размер 

ОБИДИ СЕ САМ(Истражување) 

 

Со палецот и показалецот од десната рака обиди се да 

ја измериш должината на показалецот од левата страна. Потоа 

со истото тоа растојание обиди се да ја измериш должината на 

целата рака. Што доби? Спореди го резлтатот со другите ученици.  

 

Размисли и одговори: 

1. На шише сок за растворање пишува 1l+5l. Што значи тоа?  

2. Кога купувате телевизор се прашува за пропорции: 4:3 или 16:9.Што значи тоа?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На географска карта на Македонија пишува размер 1:1200 000. Што значи тоа 
 

 

4. Разгледај го дијаграмот: 4 жолти делови со 6 сини делови.  

 
   

Ова  е  еквивалентно  на  4/10  или  ‘4  од  10,  што покажува  дел  со  целината,  пр.  

Колку  се  жолти делови во вкупно 10 дела? 
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ПРИМЕР: Мешам  1 конзерва  сина  боја  со  2  конзерви  бела  боја. Потребни  
ми  се  12  конзерви  боја  вкупно.  Колку конзерви од секоја боја ми се потребни?  

Од една конзерва сина и две конзерви бела боја добивам 3 конзерви светло 
сина боја. Ако од светло сината боја ми се потребни 12 конзерви тогаш 
количината е 4 пати зголемена, па од секоја боја треба да земам 4 пати повеќе, 
односно 8 конзерви бела боја и 4 конзерви сина. 

 

Реши ги задачите во група: 

1.  За да се направи темно зелена боја, потребни ви се 2 конзерви сина боја за 
секоја 1 конзерва жолта боја. Нацртајте дијаграм за ова. Доколку  имавте  8  
конзерви  сина,  колку  конзерви жолта би ви биле потребни?   Колку  конзерви  
од  секоја  боја  ви  се  потребни  за вкупно 9 конзерви  боја? 

2. За да направиш три конзерви розова боја потребни ти се две конзерви бела 
боја и една конзерва црвена боја? Колку конзерви бела боја ти се потребни за да 
направиш 6 конзерви розева боја?  

3. За да направиш  портокалова боја треба да измешаш црвена и жолта боја во 
однос два наспрема пет. Ако почнеш со 6 конзерви црвена боја, колку конзерви 
жолта боја ти се потребни. Колку конзерви портокалова боја ќе тобиеш тогаш? 
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