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1НИВО 

1. За дадените равенства запиши дали се бројни или равенства со променлива: 

1. 2x+3y=5 2. xyz=3 
3. ax+3z=b 4. x+6=y2 

5. 2:4+5=3 6. 33+5=2·16 
 

2. За секоја од равенките од задача 1 запиши со колку променливи е и од кој степен. Дали некоја од 

равенките е параметарска равенка? 

3. Наведи пример за идентитет. 

4. Равенката x+5=x-4 e противречна. Објасни зошто. 

5. Најди го множеството решенија на равенката 2x+1=3x-1 со дефиниционо множество  

D={-3,-2,2,3}. 

 

2НИВО 

1. 1. За дадените равенства запиши дали се бројни или равенства со променлива: 

1. 2x+3y=аx3y2z 2. а+5=3b 

3. ax+3z=b 4. x+6=xy2 

5. 2:4+5=3 6. 33+5=16a 

2. За секоја од равенките од задача 1 запиши со колку променливи е и од кој степен. Дали некоја од 

равенките е параметарска равенка? 

3. Која од равенките е идентитет? Дали некоја од нив е невозможна равенка? Објасни зошто. 

а. 9x=3x+6x                б. 4x+1=4x-1                в. 2(x-5)=2x-10           г. 7x=3x-2+4x        д. 2x+1=x-1 

4. Одреди кои од равенките дефинирани на множеството А={0,1,2,3} се еквивалентни: 

а. 3x-1=x+1  

б. x2-2=x 

в. (x+1)(x-2)=0 

г. 4x-2=x+1 
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Равенства со променлива: 1,2,3 и 4Бројни равенства:5 и 6

xxx
1. линеарна равенка со две променливи2. кубна равенка со три променливи3. параметарска линеарна равенка со две променливи4. квадратна равенка со две променливи

xxx
Идентитет е равенка која преминува во точно бројно равенство за секоја вредност на променливата. Пример: 2+x=x+2

xxx
Со замена на променливата со сите вредности од дефиниционата област, лесно можеш да увидиш дека за x=2 равенката преминува во точно бројно равенство.М={2}

xxx
Равенства со променлива: 1, 3 и 4Бројни равенства:2, 5 и 6

xxx
1. параметарска равенка од шести степен со три променливи3. параметарска линеарна равенка со две непознати4. кубна равенка со две непознати

xxx
Идентитет: а,вНевозможна: б, гРавенката д има едно решение (корен) x=-2

xxx
НАјди го множеството решенија на секој равенка. Еквивалентни се оние равенки кои имаат иста дефинициона област и исто множество на решенија.


