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6. Проценување и заокружување на големи броеви 

 

 

 

 

Заокружи го точниот одговор: 

1. Во просек мачките тежат: 

а. 1,5 kg б. 4,5 kg в. 8 kg 

2. Возрасните слонови дневно пијат:  

а. 100 l б. 200 l в. 300 l 

3. Вратот на жирафата е долг околу: 

а. 120 cm б. 170 cm  в. 220cm 

4. Во просек машките лавови тежат: 

а. 180 kg б.250  kg в. 330  kg 

5.  Во просек, лавовите дневно се одмараат: 

а. 10 часа б. 15 часа в. 20 часа 

 

Во секојдневниот живот повеќецифрените броеви најчесто ги заменува со броеви 

приближни на нив за полесно да ги запомнеме и да вршиме пресметки со нив. Пр: Во Македонија  

живеат 2 022 547 жители, но ние ќе кажеме дека во Македонија има околу 2 000 000 жители. Со ова сме 

ја спровеле постапката на заокружување на природните броеви.  

 

  

Размисли и одговори колку има: 

- влакна на вашата глава?  
- луѓе во светот? 
- зборови во речникот? 
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Размисли, заокружи и процни кој би можел да биде точниот одговор. Пороа изврши ги назначените 

операции и провери ја точноста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Процени колку е 999999=? 

 

ДОМАШНА РАБОТА:  

За размислување: Каков број е збирот на: 

1. Два парни броја 

2. Два непарни броја 

3. Еден парен и еден непарен број 

Што е со разликата? Размислувањето може да го поткрепиш со пример. 

 

ЗАДАЧИ ОДГОВОРИ 

1. 10511= 

2. 51 9= 

3. 149 + 398= 

4. 1871 – 299= 

5. 2940= 

6. 5430:181= 

7. 298+589+101= 

 

1. 1 679 

2. 547 

3. 1 155 

4. 459 

5. 30 

6. 1160 

7. 988 

СТРАТЕГИЈА – доаѓа од старогрчкиот збор stratēgos и во 

буквален превос значи водење на војската. Со текот на 

времето зброт го изгубил своето првобитно значење и 

денес се користи  за означување на постапување насочено 

кон остварување на одредена цел после подолго планирање.  


