
Математички талент  

 

ДАЛИ ДОБРО ЗАБЕЛЕЖУВАШ?  
 

1. ДОЦРТАЈ И ОБОЈ ГИ ЦРТЕЖИТЕ 
 

Горјан ја цртал својата куќа. Но, го зафрлил цртежот и почнал одново да црта. 

Кога го нашол првиот цртеж решил да ги доцрта и двата цртежа. Помогни му така што 

ќе има најмалку доцртувања, а цртежите ќе бидат исти. Обој ги двата цртежа.  

 
 

2. НАЈДИ ГИ РАЗЛИКИТЕ  
 

Дадените цртежи се многу слични. Но, десниот цртеж се разликува од левиот. 

Доцртај го и обој го десниот цртеж така што тој ќе биде идентичен со левиот.  
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3. ОТКРИВАМЕ ШТО НЕДОСТАСУВА 
 

Подолу се дадени четири навидум идентични цртежи. Меѓутоа, првиот цртеж е 

вистински, а останатите три цртежи се добиени со бришење на некои делови од него. 

Откриј што недостасува на трите цртежи, поправи ги и потоа идентично обој ги сите 

четири цртежи.  
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4. КОЛКУ РИБИ?  
 

Доротеј е познат како добар 

спортски риболовец. Меѓутоа, се 

чини дека денеска тој нема среќа, 

односно дека овој пат дома ќе се 

врати со празни раце.  

Но, дали е така? Се разбира, 

не! Имено, ако добро ја разгледаш 

сликата десно, ќе се убедиш дека 

тој веќе уловил три прекрасни 

риби. Јас ги најдов. А, ти?  

 

 

 

5. СКРИЕНИ БРОЕВИ  
 

 
 

Во горниот цртеж се скриени 3 едноцифрени и 7 двоцифрени броеви. Најди ги 

овие броеви, а цртежот обој го по своја желба.  
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6. ТРКАТА НА ЗАЈАКОТ И ЖЕЛКАТА 
 

 
Сигурно ти е позната приказната за натпреварот во трчање меѓу зајакот и желката, 

во кој желката го победила зајакот. На горните цртежи е прикажан стартот на трката, 

кој го означува ежот. Цртежите имаат седум разлики. Најди ги разликите, а потоа обој 

ги цртежите по сопствена желба.  

 

7. ОТКРИЈ ГИ РАЗЛИКИТЕ НА ДВАТА ЦРТЕЖИ  

 
Балканскиот полуостров обилува со прекрасни пештери полни со сталактити и 

сталагмити. На горните цртежи е прикажана иста пештера, но цртежите имаат десет 

разлики. Најди ги овие разлики.  

 

8. ПОВРЗУВАМЕ СООДВЕТНИ ДЕЛОВИ 
 

На долниот цртеж се дадени по два дела од пет обоени јајца. Поврзи ги со стрелки 

соодветнните делови.  

 
Подготвил: Ристо Малчески, Скопје  


