1. 8 litre süt alan bir süt kovasında kaç yarım litre sür vardır?

İnteraktif Eğitim
Sıvı Ölçüleri -17. Marketten 3 tane bir litrelik, 8 tane yarım litrelik süt, 2 tane de 2
litrelik süt aldım. Marketten toplam kaç litre süt almış oldum?

2. Günde yarım litre süt içen Deren, 20 günde kaç litre süt içer?
8. Mutfağımızdaki musluk bozulmuş. Bu musluk 1 saatte 2 litre su
akıtıyor. Musluk 5 günde kaç litre su akıtır?
3. 1 litresi 75 Kr olan meyve suyunun 4 litresi kaç TL’dir?
9. Bir markette 30 tane 5 litrelik, 28 tane yarım litrelik, 17 tane 3
litrelik sıvı yağ bulunmaktadır. Bu markette toplam kaç litre sıvı yağ
vardır?

4. 5 bardak su 1 litre gelmektedir. 45 bardak su kaç litre gelir?

10. 6 litre sütten 2 kg peynir elde edilmektedir. 10 kg peynir elde
etmek için kaç litre süte ihtiyacımız vardır?

5. 4 litresi 8 Tl olan sütün 16 litresi kaç TL’dir?

6. 84 litre sütü 4 litrelik bidonlara koymak istiyoruz. Kaç tane bidon
gereklidir?

11. 20 nardan 4 litre nar suyu elde edilmektedir. 10 litre nar suyu
için kaç nar gereklidir?
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İnteraktif Eğitim
12. 86 litrelik bir su deposunun yarısı su ile doludur. Depodan 25
18. 5 litresi 10 TL olan sütün 8 litresi kaç TL’dir?
litre su harcanırsa, kaç litre su kalır?

13. Babamın su dükkânı vardır. Her gün ortalama 19 litrelik su
bidonlarından 25 tane satmaktadır. Babam bir günde ortalama
kaç litre su satar?

19. 2 bardak limonata yarım litre gelmektedir. Pastanede bugün 36
bardak limonata satıldı. Pastanede bir günde kaç litre limonata
satılmıştır?

20. Bir fabrikada üretilen 80 L kolonya, yarım litrelik şişelere
dolduruldu. Şişelerin 85 tanesi satıldığına göre fabrikada kaç şişe
kolonya kalmıştır?

14. 5 litresi 20 Tl olan üzüm pekmezinin yarım litresi kaç TL’dir?

15. 46 litrelik bir tenekeyi doldurmak için 2 litrelik bir kapla kaç
defa su taşırız?

21. Annem yarım litresi 9 TL olan sıvı yağdan 2 litre aldı. Satıcıya 2
tane 20 TL verdi. Geriye kaç TL almalıdır?

16. 68 litre zeytinyağı yarım litrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç
tane şişeye ihtiyacımız vardır?

22. Babam 12 kutu meyve suyu aldı. Kutuların 8’inde yarım litre
meyve suyu, kalanında 1 L meyve suyu vardı. Babam kaç litre
meyve suyu almıştır?

17. 8 kilogram elmadan 2 litre elma suyu elde ediliyor. 6 litre elma
suyu elde etmek için kaç kg elma gereklidir?
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