
МЕРЕЊЕ И  МЕРЕ 

занимљиви  задаци 

1. Колика може бити дужина твог стопала? Заокружи слово испред тачног 

одговора.                                                                                       

а)  2 cm       б)  2 dm       в)  2 m          

2. Заокружи јединице мере које користиш када мериш дужину: 

а) оловке                           cm            m 

б) пута                               cm            m 

в) кључа                            cm            m 

г) резача за оловке          cm            m    

д) аутобуса                       cm            m 

ђ) твојих панталона         cm            m 

3. Свака стопа је дугачка 1 dm, колико cm је дугачак пут од 9 стопа?  

Одговор: 

____________________________________________________________________ 

 

4. Поред тачног тврђења заокружи слово Т, а поред нетачног тврђења заокружи 

слово Н. 

2 m = 20 cm           Т       Н 

20 cm = 2 dm         Т       Н 

20 dm = 2 m           Т       Н 

2 dm = 20 cm         Т       Н 

2 cm = 20 dm         Т       Н 

5. Андреј прави ограду од „лего“ коцака. Да ли може да направи ограду дугу 8 dm  

ако има 7 коцкица и свака је дугачка 10 cm? 

Одговор : _____________________________________________________________ 

 



6. Дарко има 4 лењира. Три су од по 12 cm, a четврти је 14 cm. Колико је то укупно 

дециметара ? Заокружи слово испред тачног одговора. 

а)  50 dm 

б)  46 dm 

в)   5 dm 

г)   4 dm 

7. Сиви и бели зец су бежали од ловца. Сиви зец је до свог скровишта прешао 8 m 

5 dm, а бели зец је прешао 8 m 55 cm. Који зец је нашао краћи пут и за колико? 

Одговор: Краћи пут је нашао _________ зец. 

Његов пут је краћи за ______________ . 

8. Дужина скока скакавца  Жике је 5 dm , а скакавца Мике 32 cm. Чији скок је дужи 

и за колико? 

Одговор: Дужи скок има __________________  за  _____________ . 

9. Девојчица је до песка путем прешла 5 m, а од песка до дрвета 25 dm. Колики је 

пут девојчица прешла? 

Решење: __________________________________________ 

Одговор: ______________________________________________________________ 

10. Пуж се пење уз дрво. Дању се попне 9 dm, а ноћу склизне 3 dm. До које ће се 

висине попети пуж после 3 дана и 2 ноћи ? Заокружи слово испред тачног 

одговора. 

а) 6 dm                   б) 12 dm                в) 21 dm                г) 17 dm 

11. Од  датих облика направљене су фигуре. Израчунај висину фигура и обој оне 

које су више од  1 dm. 

5 cm 

                           3cm                   4 cm             

 

 

     


