
 

ДА СЕ ПОТСЕТИМЕ: 
Дадена е функцијата у=-х+2. Одреди која  од точките A(-1, 3), B(0,2), C(-2,4), D(1,-1), 

E(2,0) припаѓа на графикот на дадената функција. Проверката изврши ја аналитички, а потоа и 
графички.  
 

1 НИВО 2 НИВО 3 НИВО 
1. За функциите: 

у=2х+3 
у=-5х+3 
у=2х-1 
у=-х-1 
у=х+3 

определи чии графици се 
паралелни меѓу себе, а чии се 
сечат во точка на у-оската. 
 
2. За функцијата у=kх+5, 
определи го коефициентот 
така што нејзиниот график да 
биде паралелен со графикот 
на функцијата у=2х+1. 
Определи ги координатите на 
точката во која ја сече у-
оската. 
 
3. За функцијата у=2х+n, 
определи го слободниот член 
така што нејзиниот график да 
се сече со графикот на а 
функцијата у=2х+1 во точка на 
у-оската. Определи ги 
координатите на точката во 
која ја сече у-оската. 
 
4. Нацртај го графикот на 
линеарната функција у=5, а 
потоа и на у=-1. Какви се тие 
меѓу себе? 
 

 

1. Запиши линеарна функција 
чиј график е паралелен со 
графикот на функцијата у=-
5х+2 и ја сече у-оската во 

точка А(0, 
1

2
) 

 
 
 
 
 
2. Запиши линеарна функција 
чиј график се сече со графикот 
на функцијата у=2х+1 на у-
оската. Определи ја нулата на 
функцијата која ја запиша. 
 
 
 
 
3. Во функцијата у=2х+n 
определи го слободниот член 
така што М (2,1) да му припаѓа 
на графикот. Определи ги 
координатите на пресечните 
точки со координатните 
прави. 
 
4. Во ист координатен систем 
нацртај ги графиците на 

функциите: у=2х+2 и у=-
1

2
х+1. 

Какви се тие меѓу себе? 
Колкав агол зафаќаат? 

1. Одреди во кои точки 
функцијата -2х+у+5=0 ги сече 
координатните оски. Потоа 
запиши една линеарна 
функција чиј график е 
паралелен со дадениот. 
 
 
 
 
2. Нацртај права низ точката 
Р(-2, 1) и координатниот 
почеток. Определија 
функцијата на оваа права. 
Потоа запиши друга функција, 
чиј график е паралелен со 
дадениот, а у-оската ја сече во 
точката А(0, 2). 
 
3. Во функцијата у=(а-3)х-2а+1 
одреди го а, така што 
нејзиниот график да ја сече 
ординатната оска во точката 
(0, 5). Потоа запиши функција 
чиј график е паралелен со 
дадениот. 
 
4. Во координатен систем 
претстави ги функциите: 

-2у=5 
у=2 
у

2
+
1

4
= 1 
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