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РАБОТЕН ЛИСТ: Мерки за маса, должина, зафатнина, температура и време 23.11.2016 

1. __________________________________________________        

2.  _________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

1. МЕРЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА 

1.Измерете ја температурата на еден од учениците во групата. _____________________ 

2. Прочитајте која е температурата во училницата. _________________ 

3. И двете температури запишете ги во келвинови степени.__________________; _________________ 

 

2. МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕ 

1. Измерете колку време ви е потребно да отскокнете во височина 10 пати. _______________ 

2. Пресметајте колку време ќе измине од 8:15 претпладне до 2:15 попладне.___________________ 

3. Уште колку дена остануваат до патрониот празник на училиштето? ___________________ 

 

3. МЕРЕЊЕ НА МАСА 

1. Измери ја масата на јаболкото:  

Со аналогна вага:_________g=________kg           Со дигитална вага:_______g=_______kg 

 

4. МЕРЕЊЕ НА ДОЛЖИНА 

1. Со помош на линијар измери ја должината на цефката и изрази ја во mm, cm, dm 

___________mm=_____________cm=_____________dm 

 

5. МЕРЕЊЕ НА ЗАФАТНИНА 

1. Измери ја зафатнината на секое од телата и определи кое има поголема зафатнина. Зафатнината 

запиши ја во литри. 

________________________ има зафатнина од ____________ml =___________l 

________________________ има зафатнина од ____________ml =___________l 

 

 

 

На другата страна од листот се наоѓа листа со основните мерни единици која 

можеш да ја користиш при решавање на задачите !!! 

 

Внимателно прочитај ги 

задачите и избери ги 

соодветните инструменти за да 

измериш. После секој број 

запиши мерна единица. 
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МЕРКИ ЗА ДОЛЖИНА, МАСА, ТЕЧНОСТ, ВРЕМЕ И ТЕМПЕРУРА 

мерки за должина 
 

1 dam ·10  :10 1 dm 

1 hm 
 

·100 1m :100 1 cm 

1 km 
 

·1000  :100 1mm 

 

 
1km       

 1hm  ·    

  1dam     

   1m    

    1dm   

           :   1cm  

      1mm 
 

мерки за маса 
 :10 1hg 
 :100 1dag 
 :1 000 1g 

1kg :10 000 1dg 

 :100 000 1cg 
 :1 000 000 1mg 

 
 

 
1kg       

 1hg       ·    
  1dag     
   1g    
    1dg   
       :   1cg  
      1mg 

 

мерки за течност 
 

1 dal ·10  :10 1 dl 

1 hl 
 

·100 1l :100 1 cl 

1 kl 
 

·1000  :1000 1ml 

 

 
1kl       

 1hl  ·    

  1dal     

   1l    

    1dl   

        :   1cl  

      1ml 
 

мерки за време 
 

1s основна единица 
1 min 1min =60 s 

1 h 1h=60 min=3600 s 
 1 ден 1d=24h=1440min=86 400s 

1седмица 7d=168h=10080min= 
604 800s 

1 месец 1 мес.=30 дена 
1 година 1год.=365 дена 

 

мерки за температура 
 

1К-келвин 
1K=1 C̊ 

 

Т(К)=t( ̊C)+273.15 

 

Ако се уште имаш проблеми при користење на шемата или сакаш да го провериш 

резултатот, користи го конвертерот на страната МАТЕМАТИКА  

www.zaharievasnezana.weebly.com   

http://www.zaharievasnezana.weebly.com/

