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Откриј го правилото и продолжи ја низата: 

а. 8, 6, 4, 2, ___, ___, ___, ___, ___ 

б. 10, 5, 0, -5, ___, ___, ___, ___, ___ 

в. 7, 4, 1, ___, ___, ___, ___, ___ 

Што забележуваш во низите? Како се викаат броевите кои ги доби? Како одлучивте   каде  да  го  ставите  

секој  број?  Дали  можете  да кажете  број  меѓу  овие  два  броја?  Кој  број  е  меѓу нив? 

 

Температурите измерени во градовите во Македонија 

претстави ги на бројна права и одговори на прашањата: 

 

а. Кој е најладен град во Македонија ? А  најтопол?  

б. Дали Битола е потопол град од Прилеп? За колку 

степени? 

в. Дали Скопје е потопол град од Берово? За колку 

степени? 

 

Состави и ти две вакви изјави!!! 

 

 

Размислете за нивото на морето како 0, над нивот на морето како позитивна вредност и под нивото 
на морето како негативна вредност. Нацртајте ги следните предмети на нивната точна 
висина/длабочина, пр.  

Подморница – 20 m под нивото на морето, 
Октопод – 5 m под нивото на морето 
Морски галеб – 6 m над нивото на морето 
Корали – 50 метри под нивото на морето 

Составете реченици за овие предмети, пр. Растојанието помеѓу октподот и галебот е 11 m... 

    

ГРАД ИЗМЕРЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Битола -6°С 

Скопје 2°С 

Прилеп -4°С 

Охрид -3°С 

Гевгелија 5°С 

Штип 3°С 

Берово -10°С 
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МАТЕМАТИКА ВО ИСТОРИЈАТА: Со помош на голема временска права претстави ги следните настави и 
одговори на прашањата: 

 
 
Денес живееме во 2017 година, која заокружена на најблиската илјадарка е 2000. 
 
 
а. Се смета дека првите Олимписки игри се одржале во Грција, во 776г.п.н.е. Пред колку години било 

тоа? 
б. Во 753 г.п.н.е. основан е градот Рим. Пред колку години се случило тоа?  
в. Што се случило побрзо, првите олимписки игри и основањето на градот Рим? 
г. Големите пирамиди ви Египет почнале да се градат пред околу 4800 години. Која година (од 

прилика) било тоа? 
д. Иззградбата на Кинескиот ѕид почнала пред околу 2200 години. Кога било тоа? 
ѓ. Дали се постари пирамидите или Кинескиот ѕид? За колку години? 

е. Хиероглифите (првото египетско писмо) настанали околу 900 години пред изградбата на пирамидите. 

Кога се случило тоа? 


