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СВОЈСТВА НА СОБИРАЊЕ НА ЦЕЛИ БРОЕВИ  

 

ПРИМЕР 1: Пополни ја табелата според барањата: 

   

а 8 -9 -12 

b -4 -12 8 

c -15 7 15 

a+b    
(a+b)+c    

 
 

а 8 -9 -12 
b -4 -12 8 

c -15 7 15 

b+a    
a+(b+c)    

 
 

-Што забележуваш?  
-Кои својства важат за собирање на цели броеви? 
-Обиди се својствата да ги запишеш во тетратката со свои зборови и со 

симболи. 
 

 
КОМУТАТИВНО СВОЈСТВО 

 

a+b=b+a 
Aко собироците си ги променат 
местата, збирот не се менува. 

 
 

АСОЦИЈАТИВНО  СВОЈСТВО 
 

(a+b)+c=a+(b+c) 
Aко собироците различно се 

групираат, збирот не се менува. 
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ПРИМЕР 2: Реши ги следните задачи со помош на својствата кои важат за 

цели броеви: 
а. ако (-7)+9=2, тогаш колку е 9+(-7)? Зошто? 
б. ако (3+(-5))+(-7)=-9, тогаш колку е 3+( (-5)+(-7)). Зошто? 
в.   -16+14+(-24)+6= 
г.   7+(-12)+(-3)+9= 
д.  -3+(-9)+(-7) +4+(+9)+(-6)= 
ѓ.   6+(-9)+5+9+(-7)= 
е.   60+(-70)+80+(-90)= 
ж.  -86+689+97+(-75)+86+39+(-689)+(-42)= 
з.  34+(-12)+(-8)+46+(-34)+12= 
ѕ.   -66+(-14)+20+(-100)+80+14= 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Обиди се да ги решиш следните задачи со помош на својствата на собитањето: 
 

1.(-2014)+(-2013)+(-2012)+. . .+(-1)+0+1+2+. . . +2012+2013+2014+2015= 
2. (-20)+(-18)+(-16)+. . .+(-2)+0+1+3+. . . +17+19= 
 

 

ПРИМЕР 3: Реши ги следните равенки: 

а.  x+6=15 
б.  x+5=3 
в.  x+(-9)=14 
г.  x+10= -10 
д. x+(-6)=-9 
 

 
 

Комутативното и асоцијативното својство ти 

даваат можност  целите броеви да ги собираш 

по кој било редослед, односно да ги групираш.  

За полесно пресметување прво скрати ги 

спротивните броеви, а потоа групирај ги 

позитивните и негативните собироци. 
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ОТКРИЈ ГО НАТРАПНИКОТ 

 
Реши ги точно сите задачи и поврзи ги со одговорите.Онај одговор кој не 
ерешение на ниту една задача е натрапник. 
 
 

ЗАДАЧИ 
 

ОДГОВОРИ 

1. -5+9= 1. 5 
2. 25+(-9)+654+9+(-20)+(-654)= 2. 0 
3. x+(-5)=5 3. -8 
4. 6+ (-7)+(-5)+(-6)+7= 4. 4 
5. x+(-5)=-5 5. 14 
6. 100+(-20)+55+(-80)+(-35)+(-25) 6. -5 
7. x+(-11)=3 7. 10 

 8. -10 
 

 




