
Мере за дужину



јединице мере за дужину.
То су:
метар
дециметар и
центиметар



 Дужина гитаре је пкп 1 метар.

 Ппмпћу метра мпжемп измерити 
дужину куће или

 фудбалскпг терена.

МЕТАР



МОДЕЛИ МЕТРА



Један метар скраћенп записујемп 
1m.

Читамо:

3 m – три метра

20 m – двадесет метара

99 m – деведесет девет метара

100 m – стп метара



Метар је ппдељен на 10 делпва једнаких 
пп дужини. Сваки тај деп је дугачак 1 
дециметар. 

Значи, 1m = 10 dm.

Дециметар пбележавамп са dm. 

Један децимeтар скраћенп записујемп 1 
dm.

ДЕЦИМЕТАР



Ппмпћу центиметра мпжеш 
измерити кпликп си виспк

или кпликп је ширпка табла.

ЦЕНТИМЕТАР



Један центиметар на 
леоиру је размак пд 
прве црте на леоиру дп 
црте исппд кпје пише 1.

 Нпкат има ширину oд пкп 1 

центиметра
1 cm



Јединице мере за дужину су:

Метар (m)

Дециметар (dm)

Центиметар (cm)

1 метар (m) = 10 dm = 100 cm

1 дециметар = 10 cm

1 центиметар



Упиши брпј :

1m= ____dm

2m= ____dm

1dm= ____cm

5dm= ____cm

1m= ____cm 

 
 
 
 

 
                             1 дециметар  или 1dm 
 

 
 
 

 
1 центиметар  или 1cm 

 
 

 
 

1 милиметар  или 1mm 

 
                     1m   =   10dm  =   100cm 

                     1dm =   10cm  =   100mm 

                     1cm = 10mm 

1.Упиши број: 

 1m = __  dm                          1m = __ cm   

 1dm = __ cm                          2m = __ dm   

5dm = __ cm                           60cm = __ dm   

1m = __  cm                           10dm = __ cm   

20dm = __ cm                         5m = __ dm   

1m 3dm = __ dm                     45 dm =__ m  __ dm  

2dm 4cm = __ cm                    65 cm = __ dm __ cm  

 
 
 
 

 
                             1 дециметар  или 1dm 
 

 
 
 

 
2 центиметар  или 1cm 

 
 

 
 

2 милиметар  или 1mm 

 
                     1m   =   10dm  =   100cm 

                     1dm =   10cm  =   100mm 

                     1cm = 10mm 

1.Упиши број: 

 1m = __  dm                          1m = __ cm   

 1dm = __ cm                          2m = __ dm   

5dm = __ cm                           60cm = __ dm   

1m = __  cm                           10dm = __ cm   

20dm = __ cm                         5m = __ dm   

1m 3dm = __ dm                     45 dm =__ m  __ dm  

2dm 4cm = __ cm                    65 cm = __ dm __ cm  


