
1 наставник: Снежана Захариева 
О.У.”Св. Климент Охридски”- Битола 

 

РАБОТЕН ЛИСТ:Решавање на проблеми со зафатнина 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________  

ВОВЕДНА АКТИВНОСТ: Нацрај ја скалата за претворање на една мерна единица во 
друга: 

 
 
 36l=________kl 

 0,809kl=________dal 

 0,56hl=________kl 

 3cl=________ml 

 4dl=_______l 

 
 
 
 

 
Мерни единици во кујната | трикови и совети -Многу често во рецептите на интернет, 

мерните единици не се во грамa туку во супени или кафени лажици, во шолји, чаши и други кујнски 

мерки.  

 Колку грама е една кафена лажица, колку една супена лажица? 

 Колку милилитри е една шолја, а колку е една чаша? 

 Колку грама е една лажица, колку милилитри е половина чаша со вода? 

Еве како да се претворат некои од овие мерки од милилитри во грама: 

 

ТАБЕЛА ЗА ПРЕТВОРАЊЕ ОД МИЛИЛИТРИ ВО ГРАМА 

Производ 1 кафена лажичка – 

5ml  

1 супена лажица- 

15ml 

1 шола за кафе-

75ml 

1 шола за чај – 

200ml 

вода 5 20 75 200 

сол 8 15 75 220 

шеќер 10 20 80 220 

шеќер во прав 5 18 55 150 

брашно 3 10 50 140 

лебни трошки 6 12 60 140 

оцет 5 10 50 140 

свежо млеко 6 15 85 220 

кисело млеко 5 20 80 200 

масло 5 20 65 180 

путер  7 40 80 210 

маргарин 10 50 90 240 

маст 20 50 75 240 

нишесте 10 20 70 160 

01.12.2017 

ОСВОЕНИ ПОЕНИ:_______ 

ОЦЕНА:____________________ 



2 наставник: Снежана Захариева 
О.У.”Св. Климент Охридски”- Битола 

 

1. (1/_______)Прочитај ги мерните инструменти и определи 
го волуменот на секое од потопените тела: 

  

 

2. (1/_______)Претвори ги мерните единици за зафтнина од една во друга мерна единица: 

а. 750ml=___________l 

б. 0,006hl=___________cl 

в. 2,495kl=___________l 

г. 745c1=___________dl 

д.198ml=___________dal

 
3. (1/_______) Изрази ги во соодветната мерна единица 

a. Бројот 7kl 2hl 5l изразен во хектолитри е _____________________hl 

б. Бројот 2hl 2l 3dl изразен во милилитри е _____________________ml 

 
4. (1/_______) Пресметај: 

а. 7kl 57cl+62hl 5dal 6cl=                                                          б. 36kl936l:54= 

 

 
5. (1/_______) Купени се 25l масло и притоа се платени 1550 денари. Колку денари ќе се платат 

ако се купат 30 l од истото масло?  

 

 

 

 

 

 

 

 

* За оние кои завршиле побрзо: Во 3,5l вода се ставаат 7dl сок од лимон. Колку литри сок од 

лимон се потребни да се стават во 5 l вода? Колку % лимонов сок содржи лимонадата? 

Запишете која задача  им била најинтересна на сите членови на групата(по кој било критериум: 

затоа што е најлесна или најтешка, затоа што не можеле да ја решат, затоа што до сега слична 

задача не била решена итн).  

Течноста во првата епрувета 

има зафатнина од _________________. 

Зафатнината на потопените 

предмети е: 

батерија:____________ 

шајка:_______________ 

петличе:____________ 

клуч:________________ 

  


