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ЛИСТА ЗА ПРОЦЕНКА НА НАУЧЕНОТО  

Внимателно прочитај, добро размисли и одговори на прашањата: 

1. Според бројот на непознатите, равенките можат да бидат_______________________________________ 

2. Со колку непознати е секоја од следните равенки: 

а. x+y+z=4             

б. 2x+3=2y-5+6x 

в. 3x+1-4x=x-3-8x 

3. Според членот со највисок степен равенките можат да бидат _______________________________________ 

4. Pавенката y-x3y+1=x+5y e од _______________________степен. 

5. Запиши равенка од трет степен.  

6. Која од равенките е параметарска:  

а. ax+by=cz 

б. x+y=6z 

в. x-6=p 
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1. Според бројот на непознатите, равенките 
можат да бидат_______________________________________ 

 
 
2. Со колку непознати е секоја од следните 

равенки: 
а. x+y+z=4             
б. 2x+3=2y-5+6x 
в. 3x+1-4x=x-3-8x 
 

3. Според членот со највисок степен 
равенките можат да бидат ________________________ 

 
 
4. Pавенката y-x3y+1=x+5y e од 

______________________степен. 
 
5. Запиши равенка од трет степен.  
 
6. Која од равенките е параметарска:  

а. ax+by=cz 
б. x+y=6z 
в. x-6=p 

 

1. Според бројот на непознатите, равенките 
можат да бидат  со една, со две, со три итн 
непознати 

 
2. Со колку непознати е секоја од следните 

равенки: 
а. со три   
б. со две 
в. со една 
 

3. Според членот со највисок степен 
равенките можат да бидат од прв, втор, трет 
степен ( или линеарни, квадратни, кубни итн.._ 

 
4. Pавенката y-x3y+1=x+5y e од четврт 

степен. 
 
5. Пр: xyz+1=z2     2xy2 +3=x+z 
 
6. Која од равенките е параметарска:  

а. да 
б. не 
в. да 

 
0-4 незадоволително, 5-7 добро, 8-9 одлично 

 

 

 

НАЈДИ ГО НАТРАПНИКОТ 

1. 2x+3y=5 1. квадратна равенка со две непознати 

2. 2x+5=2x-4 2. линеарна параметарска равенка со една 
непозната 

3. x2+5=y 3. линеарна равенка со две непознати 

4. y2-1=(y-1)(y+1) 4. квадратна равенка со три непознати 

5. x3-y3=1 5. кубна равенка со две непознати 

6. x2+y+z=3 6. квадратна равенка со една непозната 

 7. линеарна равенка со една непозната 

 

 


