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ПРИМЕР 1: 

Метео 

 

Временска прогноза изготвена од Управа за хидрометеоролошки работи на 

Република Македонија 

 

 

 

 

 

 

Какви се овие броеви? 

Ми личат на природни  

броеви, но имаат 

цртичка напред. 
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ПРИМЕР 2: 

 

Нека е потрошена електрична енергија за 1000 денари. Ако 

однапред сме уплатиле 1500 денари, ЕВН на состојбата на нашата сметка ќе 

запише состојба 500 ден (во претплата). 

Што ако биде потрошена електрична енергија за 2000 денари, како 

тогаш ќе биде означено? 

 

 

 

 

 

НЕГАТИВНИ БРОЕВИ??? 

А зошто се потребни  тие? 
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ПРИМЕР 3: 

 

Поради високиот водостој на 

Охридското, јавното претпријатие 

„Водостопанство Охридско Езеро“ и ЕЛЕМ 

вршат пренасочување на реката Сатеска кон 

нејзиното старо корито, кон реката Црн Дрим. 

Според последните информации, нивото 

на водата во Охридското Езеро во моментов е на 

околу 27 сантиметри над максималната кота.Ова 

е причина за поплавување на повеќе плажи и 

обработливи површини вдолж охридско-

струшкото крајбрежје. 

 

1. Што значи податокот дека нивото на водата е на околу 27 сантиметри над 

максималната дозволена кота? 

2.Следниот ден е објавено дека водостојот на Охридското Езеро се 

променил за 5 сантиметри. Што значи овај податок, колкаво е нивото на 

водата сега? 

 

ПРОВЕРИ СЕ: 

1. Дадено е множеството А={-9,2,0,55,-36,-4,-5}. Определи ги множествата 
В={x|x∊A и x е негативен број} и С={x|x∊A и x е позитивен број}. 

2. Претстави ги на бројна права точките: А(-2), В(5), С(2). 

3.Кои броеви одговараат на точките А,В и С на бројната права: 

 

 А                       С                     В 
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Дали знаеш дека: 

Негативните броеви за прв пат се споменуваат во  

Кина, 2век.п.н.е. 

Во Индија се среќаваат за прв пат во 7век н.е. и се 

толкуваат како ‘големина на долг’. 

Во Египет, Вавилон и античка Грција не ги познаваа 

негативните броеви. 

Во Европа, негативните броеви се користат многу 

покасно отколку другите броеви, а станаа рамноправни со 

нив дури во 17 век, кога бројната полуправа е проширена во 

бројна права. 

Овие броеви ги нарекуваа numeri falsi или ficiti што во 

превод значи лажни броеви. Но, и покрај ги употребуваа. 

 


