
ЕДИНИЦИ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЧНОСТИ



ТЕЧНОСТИ
• По игрaта со другарите,

помислив да се напијам
нешто за да се освежам.
Но, мора да знам колку
да наточам.

• Не би сакал/а да
добијам премногу, но ни
премалку.

• Треба да знам што се:
• милилитри
• центилитри
• децилитри
• литри
• хектолитри



• Милилитар (зборот настанал со спојување на
зборовите “мили” и “литар”) претставува
многу мала количина на течност.

• На сликата се гледа милилитар млеко во
лажичка.

• Дури не е ниту полна лажичка!



• Ако собериш
20 капки вода,
тоа е речиси 1
милилитар!

• Лажичка за
кафе полна со
течност
содржи

околу 5
милилитри.



• Милилитар се пишува ml (тоа е
кратенка која ќе ја користиме),
што значи дека „ 100 ml” читаме

„ 100 милилитри”.



Центилитар
• Кога ќе собериме 100 капки вода
(значи 100 ml) тогаш имаме 1 cl, а
тоа го читаме еден центилитар.

• Зборот “центилитар” настанал со
спојување на зборовите “центи” и
“литар”



Децилитар
Кога чашата за вода ќе ја наполниме до
половина, тогаш во неа сме наточиле 1
децилитар течност.
Децилитар скратено се пишува dl, читаме
децилитар, а зборот настанал со спајување на
зборовите “деци” и “литар”.



• Литар е многу милилитри
заедно.

• Поточно 1 000 милилитри

прават 1 литар.

1 литар = 1 000 милилитри

Литрите се означуваат со l
(што е кратенка),

на пример „ 5 l”

читаме „5 литри”.

ЛИТАР е основна единица
за мерење зафатнина
(волумен).



• Млеко, сок или вода често се продаваат во
пакувања од 1 литар.

• Ако внимателно го погледнеме шишето или
тетрапакот, сигурно ќе видиме колку
милилитри или литри течност содржи.



• Се запознавме со единиците за мерење
течност помали од литар:

1 литар = 1 000 милилитри

1 литар = 100 центилитри

1 литар = 10 децилитри

Кога е во прашање многу голема
количина на течност, тогаш користиме
хектолитри.



Кога е во прашање многу
голема количина на течност,
тогаш користиме хектолитри.
1 хектолитар = 100 литри


