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ЗАПИШИ ГО СООДВЕТНИОТ РАЗМЕР: 

1. Запиши со размер: 

а. обоени полиња наспрема необоени _______________ 

б. необоени полиња наспрема обоени_______________ 

в. делот на обоени полиња _____________ 

г. делот на необоени полиња__________________ 

 

2. Во една табела од 100 полиња, обоени се по 2 сини за секои 3 црвени полиња. Запиши го размерот: 

а. сини наспрема црвени полиња _____________ 

б. црвени наспрема сини полиња _____________ 

 

3. Разгледај ја  сликата и состави ги следните размери: 

а. Момчиња наспрема девојчиња__________ 

б. Девојчиња наспрема момчиња ___________ 

в. деца со розево парче облека наспрема деца со жолто 

парче облека__________ 

г. Девојчиња портокалово фустанче наспрема девојчиња во 

розево фуатанче ____________ 

 

ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ: 

Има шест овошни бомбони на секои две  

чоколатца  во  кутија  со  32  слатки.   

Колку чоколади има во кутијата? 

  

Овошни бонбони наспрема чоколатца Размер 

     

6:2 

     

     

     

 



дффдбгфвд 

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

 

2А: БРОЈ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Решавање на текстуални проблеми со размер-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШИ ГИ ЗАДАЧИТЕ 

1. На една фарма бројот на крави спрема бројот на коњи е 10:3. Ако на фармата имало 20 крави, колкав 

бил бројот на коњите на таа фарма? 

2. Наставничката има дала на учениците 12 црвени пенкала. Односот црвените спрема сините пенкала 

бил 3:1. Колку вкупно пенкала имала наставничката? 

3. Даден е рецепт за сос за тестенини.Александар го прави овај сос со 

900g домати. Колку грама кромид користи за сосот? Колку грама сос се 

добива (1 лажица е 25g)? 

 

 

4. Еден сликар прави зелена боја со мешање на сина и жолта боја во однос 2 наспрема 3. Ова значи дека 

на секои 2 конзерви сина боја му требаат 3 конзерви жолта боја/ 

а. Кој дел од зелената боја е сината боја? 

б. Ако почне со 6 конзерви сина боја, колку конзерви жолта боја му се потребни? 

в. Ако има само една конзерва сина боја, колку конзерви жолта боја му се потребни? 

г. Ако сака да направи 30 конзерви зелена боја. по колку конзерви од секоја боја ќе му бидат потребни? 

5. Лина прави овошна салата од банани, круши и праски. За секоја банана таа става 2 круши и 5 праски. 

Во овошната салата таа ставила вкупно 24 плода. Колку праски ставила Лина во овошната салата? 

6. На еден тест, Марко одговорил пет точни прашања на секои три неточни прашања Доколку имал 20 

точни одговори, колку прашања имало во тестот? На колку прашања одговорил неточно? 

  

     

8 

     

8 

     

8 

     

8 

СОС ЗА ТЕСТЕНИНИ 

300 грама домати 

90 грама кромид 

2 лажици маслиново масло 
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