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• Разбирање на задачата1

• Означување на непознатите величини2

• Воочување на врските помеѓу 
величините3

• Составување на равенка4

• Решавање на равенката5

• Одговор на поставеното прашање и 
проверка6
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ПРИМЕР 1: Мајката сега има 36 години, а ќерката 10 години. По колку години мајката ќе биде три пати 

постара од ќерката? 

 

 

1. Мајката сега е три пати постара од ќерката. По 10 години мајката ќе биде 2 пати постара од 

ќерката. По колку години имаат сега мајката и ќерката? 

2. На контролна писмена работа наставникот им задал 15 задача. За секоја точно решена 

задача ученикот добива 5 поени, а за секоја погрешна губи 2 поени. Колку задачи точно решил ученикот 

ако имал 54 поени? 

3. Во една продавница има 22 автомобили и мотоцикли заедно. Колку автомобили и колку 

мотоцикли има, ако има вкупно 74 тркала? 

4. Во рамнокрак триаголник кракот е за 2cm подолг од основата. Колку е долг кракот, а колку 

основата, ако периметарот не триаголникот е 25cm? 

5. Должината а на еден правоаголник е за 3 подолга од ширината b. Колкави се страните на 

правоаголникот, ако неговиот периметар е 34. 

6. Во еден триаголник, едната страна е за 2 подолга од другата, а за 1 пократка од третата. 

Колкави се страните на триаголникот, ако неговиот периметра е 44. 

7. Двајца велосипедисти тргаат истовремено од точка А кон точка В. Првиот се движи со 

брзина од 16km/h, а вториот со 12km/h. Определи го растојанието меѓу точките А и В, ако првиот 

велосипедист стигнал 1 час порано од вториот. 

• Разбирање на задачата
• Познати се годините и на мајката и на ќерката сега, не се знае по 

колку години мајката ќе биде три пати постара од ќерката
1

• Означување на непознатите величини
• Со x ќе ги означиме годините после колку мајката ќе биде три 

пати постара од ќерката
2

• Воочување на врските помеѓу 
величините

• После x години, мајката ќе има 36+x,  а ќерката 10+x години
3

• Составување на равенка
• 3(10+x)=36+x4

• Решавање на равенката

• 30+3x=36+x    2x=6         x=3        
5

• Одговор на поставеното прашање и 
проверка

• После три години мајката ќе има 39 години,  а ќерката 13. 
Навистина 13·3=39.

6
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ПРОБЛЕМСКА ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ 

1. Мајката сега е три пати постара од 
ќерката. По 10 години мајката ќе биде 2 
пати постара од ќерката. По колку 
години имаат сега мајката и ќерката? 

 
 сега по 10 години 
мајка 3x 3x+10 
ќерка x x+10 

 
3x+10=2(x+10) 
3x+10=2x+20 
3x-2x=20-10 
x=10 
Majката сега има 30 години, а ќерката 10. 

ПРОВЕРКА: 30=10·3. По 10 години мајката ќе има 
40, а ќерката 20 години, 40=20·2. 

2. На контролна писмена работа 
наставникот им задал 15 задача. За 
секоја точно решена задача ученикот 
добива 5 поени, а за секоја погрешна 
губи 2 поени. Колку задачи точно решил 
ученикот ако имал 54 поени? 

 
 број поени 
точни x 5x 
неточни 15-x 2(15-x) 

 
Поените за неточни задачи се одземаат, па 

равенката добива облик: 
5x-2(15-x)=54 
5x-30+2x=54 
7x=30+54 
7x=84 
x=12 
Точно решил 12 задачи, а 3 задачи погрешил. 

ПРОВЕРКА: 12·5-3·2=60-6=54 

3. Во една продавница има 22 
автомобили и мотоцикли заедно. Колку 
автомобили и колку мотоцикли има, ако 
има вкупно 74 тркала? 

 
 број тркала 

автомобили x 4x 
мотоцикли 22-x 2(22-x) 

 
4x+2(22-x)=74 
4x+44-2x=74 
2x=74-44 
2x=30 
x=15 

Имало 15 автомобили и 7 мотоцикли. 
ПРОВЕРКА:15·4+7·2=60+14=74 

4. Во рамнокрак триаголник кракот е 
за 2cm подолг од основата. Колку е долг 
кракот, а колку основата, ако 
периметарот не триаголникот е 25cm? 

 
основа: x 
крак: x+2 
x+2(x+2)=25 
x+2x+4=25 
3x=25-4 
3x=21 
x=7 
 

Кракот е 9, а основата 7. 
(ПРОВЕРКА:9+9+7=18+7=25) 

5. Должината а на еден правоаголник 
е за 3 подолга од ширината b. Колкави 
се страните на правоаголникот, ако 
неговиот периметар е 34. 

 
должина а 
ширина а-3 
а+а-3+а+а-3=34 
4а-6=34 
4а=40 
а=10 
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должина 10, ширина 7 
ПРОВЕРКА: 10+7+10+7=34 

6. Во еден триаголник, едната страна 
е за 2 подолга од другата, а за 1 
пократка од третата. Колкави се 
страните на триаголникот, ако неговиот 
периметра е 44. 

Страните на триаголникот се: x-2, x, x+1 
x-2+x+x+1=44 
3x=44+2-1 
3x=45 
x=15 

Страните се: 13, 15, 16 

7. Двајца велосипедисти тргаат 
истовремено од точка А кон точка В. 
Првиот се движи со брзина од 16km/h, а 
вториот со 12km/h. Определи го 
растојанието меѓу точките А и В, ако 
првиот велосипедист стигнал 1 час 
порано од вториот. 

 
Нека со x го означиме времето кое било 

потребно првиот велосипедист да стигне на целта. 
Тогаш на вториот му бил потребен 1 час повеќе, 
односно x+1. 

16x=12(x+1) 
16x=12x+12 
16x-12x=12 
4x=12 
x=3 
ПРОВЕРКА: ____________________________ 

 

 

  


