
ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ 

Име и презиме_________________________________ 

А Заокружи  

1. Кој број е точно запишан со зборови 

а) 5038 – петстотини триесет и осум  б) 6008 – шест илјади и осумстотини 

в) 9203- девет илјади двесте и три  г) 901 – девет илјади и еден 

2. Според својствата за кој многуаголник станува збор: 

Има 4 еднакви страни, има 4 агли кои не се прави, има 4 темиња! 

а)правоаголник б) квадрат  в) делтоид г) ромб 

 

3. Бројот 560 поделен со 10 е 

а) 56  б) 5,6  в) 50,6   г) 5600 

 

4. Симе сакал да огради нива во форма на квадрат, чија страна е долга 50м. Колкава должина 

на жица потребна му е на Симе за да ја огради нивата? 

а) 250м  б)200м   в)2500м  г)2000м 

 

5. Мерка за плоштина е: 

a) cm  б) kg  в) cm2  г) dl 

Б Дополни 

6. Запиши го со цифри децималниот број триесет и осум цели и 6 десетинки. 

Тоа е бројот ___________________. 

7. Обој за да претставиш мешана дропка   

  

 

   

8.  Дополни со бројот што недостасувa:  

а) 82+_______=100 

б) 560 + _________=1000 

9. Запиши го бројот на површини на секое дадено геометриско тело 

 Триаголна пирамида има ________________ рамни површини 

    10. Претвори !  

4,55 m = __________cm             0,29 kg = ____________ g          3790 ml = ____________ l 

В Реши и прикажи ја постапката 

11. Пресметај: 

а) 742 б)   987  

+   39  -  29  

 

 

12. Замислете дека едно квадратче на слоката  има плоштина од 1 

cm2. 

a) Обоената фигура има периметар _____________ 

б) Обоената фигура има плоштина ______________ 

 

                    

          

          

          

          

          

1б/ 

1б/ 

1б/ 

1б/ 

1б/ 

1б/ 

1б/ 

2б/ 

1б/ 

3б/ 

2б/ 

2б/ 



 

13. Во една фабрика за слатко направени се 338 пакети со слатко од кајсија. Слатко со смокви 

направиле за 37 пакети повеќе од кајсија. 

а) Колку пакети слатко до смоква направиле во фабриката? 

б) Колку вкупно пакети од слатко направиле во фабриката 

 

а) Решение:      б) Решение: 

 

 

а) Одговор:      б) Одговор: 

 

14. Маја од својата градина набрала јаболка. 1 биле жолти јаболка,  2 биле црвени 

4                                 4 

јаболка,  а другите биле зелени јаболка. Колкав дел биле зелени јаболка. 

Решение: 

 

 

 

Одговор: 

 

15.  Дадени се следните часовници.  

Какви се овие часовници 

а) аналогни  б) дигитални 

Колку време поминало од едниот до другиот 

часовник? 

______________________________________ 

                 ______________________________________ 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

Ученик________________________________ Освоени бодови: ______________ 

Оцена: ______________ 

Недоволен 1 Доволен 2 Добар 3 Многу добар 4 Одличен 5 

0-6,5 7 -11 11,5 – 15,5 16 - 20 20,5 -23 
  

2б/ 

1б/ 

2б/ 

1б/ 

Најомилениот вкус на сладолед е _______________________, а него го избрале 

___________ деца. 


