
 

 

 

Секоја вредност на непознатата за која неравенката преминува во точно бројно 

неравенство се вика решение на неравенката. 

 

Сите решенија на една неравенка f(x)<g(x) образуваат множество на решенија 

на неравенката  кое се означува како: R(f(x)<g(x)) 

 

 1 2 3 4 

3x-1>2x+1     

2x+3<3x+1     

 

Две неравенки со исто дефиниционо множество се еквивалентни ако нивните 

множества решенија се еднакви. 

 

 

 

 

РАБОТЕН ЛИСТ: 

РЕШЕНИЕ НА НЕРАВЕНКА. 

ИНТЕРВАЛ 

23.11.2015год. 



Ако  а и b се дадени реални броеви и а<b, тогаш множеството од сите реални 

броеви меѓу а и b се вика интервал, а а и b се викаат краеви на тој интервал 

Ако интервалот ги содржи крајните точки, тогаш тој се вика затворен интервал, 

а ако не ги содржи – отворен. 

 

 

ШТО Е БЕСКОНЕЧНОСТ? 

 

 

Бесконечност ... ...  
 таа не е голема ... ... 
 таа не е огромна ... ... 
таа не е неверојатно голема ... ...  
таа не е исклучително огромна ... ... 
 таа е ... 

Бескрајна! 
 
Бесконечноста  нема крај 

 
Бесконечност е идејата за нешто што нема крај. Во нашиот свет, ние немаме ништо слично. 

Џон Волис 

23 ноември 1616-28 

октомври 1703 

Англиски математичар 

кому се препишува 

воведувањето на симболот 

за бесконечност ∞ 



Замисли дека  патуваш наваму и  натаму, се обидуваш да стигнеш до крајот и никако не ти успева 
– тоа е бесконечност. 

 
Бесконечност не расте 
 
Бесконечност не е вистински број 

 
Бесконечност не е вистински број, тоа е идеја. Идеја за нешто без крај. 
Бесконечност не може да се мери. 
 
 
 

Интервал претставува и множеството на сите броеви : 

 поголеми од а                                            (x>a)             ознака: (а,+∞) 

 поголеми или еднакви од а                 (x≥a)             ознака: [а,+∞) 

 помали од а                                                 (x<a)             ознака: (-∞,а) 

 помали  или еднакви од а                     (x≤a)             ознака: (-∞,а] 

Немаат смисла следните записи (објасни зошто): 

 (3, -∞) 

 [-∞,4] 

 [+∞,1] 

 

1. Запиши ги со интервал и на бројна права решенијата на равенките: 

a. x≤3            б. x>-5               в.  x<-1                г. x≥0 

д. -2≤x<0       ѓ. -3<x≤4           e. 3<x<5          ж. 3≤x≤7 

2. Запиши ги со интервал и со равенка: 

 


