
Решавање на  текстуални проблеми 
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

1. Нивото на реката Вардар се менувало во текот на три дена: првиот ден се зголемило за 10cm, вториот 

ден се намалило за 6cm и третиот ден се намалило за 7cm. За колку и како се променило нивото на 

крајот на третиот ден?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решавање на  текстуални проблеми  
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

2. Температурата на воздухот во 10 часот изнесувала -5°С. Во текот на денот во 

секој нареден час таа се зголемувала за 1°С. Колку изнесувала  температурата 

на воздухот во 18 часот?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решавање на  текстуални проблеми 
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 

3. Температурата на воздухот во 9 часот изнесувала - 8°С. До 14 часот 

секој нареден час таа се зголемувала за 2°С. Колку изнесувала  

температурата на воздухот во 14 часот?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Решавање на  текстуални проблеми 
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. Една фирма тргувала на берзата во текот на 5 работни дена. Податоците се дадени во табелата. 

Одреди ја крајната состојба на фирмата по истекот на работното време во петок.  

понеделник заработила 82 500 денари 

вторник загубила 26 800 денари 

среда заработила 43 450 денари 

четврток заработила 38 290 денари 

петок загубила 47 890 денари 

 

 

 



Решавање на  текстуални проблеми 
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

5. На еден квиз се натпреварувале два пара. Нивните поени се прикаажани во табела. Кој пар победил?  

Пар Б 

прва игра освоил 28 поени 

  втора игра освоил 10 поени 

трета игра изгубил 9 поени 

четврта игра  освоил 13 поени 

 

 

 

 

 

 

Решавање на  текстуални проблеми 
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

6. На еден тест по математика Ангел на своите задачи редоследно освоил 10 поени, изгубил 8 поени, 

изгубил 5 поени, освоил 10 поени, освоил 12 поени, освоил 7 поени и изгубил 2 поени . Колку поени 

освоил Ангел?  

 

 

 

 

 

 

 

Пар А 

прва игра освоил 25 поени 

  втора игра изгубил 3 поени 

трета игра освоил 8 поени 

четврта игра Освоил 12 поени 



Решавање на  текстуални проблеми 
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

7. Формирај низа од шест броеви така што првиот број да биде 12, а секој нареден да биде помал за 6. 

Пресметај го збирот на овие 6 броја.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решавање на  текстуални проблеми 
вклучувајќи негативни броеви 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

8. На брат ми му должат 200 денари. Ќе му земам на заем уште 125 денари, потоа ќе му вратат 70 

денари. Колку ќе му должат сега? 

  



 Равенство: Коментар ( точно/ неточно, ако е 
неточно објасни ја грешката) 

а. -12-15=-3  

б. 25-13+15=25-28=3  

в. -5-8+3=-5-11=-16  

г. 125-225-15=-100-15=-85  

д. 2-3+4-5=1+4-5=5-5=0  
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