
 

 
 
ДА СЕ ПОТСЕТИМЕ 

Операција Собирање Одземање Множење Делење 

ЗБОР/ИЗРАЗ 

Додај 
Зголеми за 
Заедно 
И 
Збирот на 

Одземи 
Намали за 
Разликата на 

 

Помножи 
Зголеми за неколку пати 
n-кратно зголеми го 

 
 

Подели 
Намали неколку пати 
n-тина од  

 
 

 

СОСТАВИ РАВЕНКА ЗА СЕКОЈА ОД РЕЧЕНИЦИТЕ: 

1. Збирот на два броја е 20. 

2. Нека се дадени две броја. Седмина од првиот број и третина од вториот е 2. 

3. Нека се дадени два броја. Третина од разликата на тие броја е 5. 

4. Збирот на два броја намален 4 пати е еднаков на нивната разлика. 

5. Нека се дадени два броја. Првиот број зголемен за половина од вториот  дава 10. 

СОСТАВИ СИСТЕМ ЗА СЕКОЈА ОД РЕЧЕНИЦИТЕ: 

1. На едно игралиште има деца и кучиња. Ако изброиме има 7 глави, а 20 нозе. Колку има деца, а колку 
кучиња на игралиштето? 

2. Маја и нејзината мајка имаат 48 години заедно. Колку години има Маја, а колку мајката ако мајката е 
три пати постара од ќерката? 
 
3. Дадени се два броја чиј збир е 20. Третина од нивната разлика е еднаква на четвртина од поголемиот 
број. Кои се тие броеви? 
 
4. Мешаната цена на 9 цитрони и 7 мирисни јаболка е 107 рупии. Мешаната цена на 7 цитрони и 9 
мирисни јаболка е101 рупија. Која е цената на цитронот и на мирисното јаболко,секоја посебно? 

РАБОТЕН ЛИСТ: 
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ПОСТАПКА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ТЕКСТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Почеток Означување Заемни врски Систем равенки 

Внимателно се чита 
задачата и се 

определува што е 
познато, а што е 

непознато 

Непознатите се 
означуваат (х,у,а,b…) и 
се воочуваат нивните 

карактеристики 

Се воочуваат 
заемните врски меѓу 

познатите и 
непознатите 

Се формираат 
равенки и се составува 

систем. 
Се избира 

најпогоден метод на 
решавање на системот и 

се врши проверка на 
решението 

1. На едно игралиште има деца и кучиња. Ако изброиме има 7 глави, а 20 нозе. Колку има деца, а 
колку кучиња на игралиштето? 

 

Почеток Означување Заемни врски Систем равенки 

ПОЗНАТО 
-вкупен број на нозе 
-број на глави 
НЕПОЗНАТО 
-колку деца и колку 
кучиња има 

х- број на деца 
у-број на кучиња 

Секое дете и секое куче 
има по една глава: 

х+у=7 
 

Децата имаат по две, а 
кучињата по 4 нозе: 

2х+4у=20 

 
х+ у = 7

2х+ 4у = 20
  

 
Очигледно е дека 
подобар метод за 
решавање на овај систем 
е метод со замена. 

 
2. Маја и нејзината мајка имаат 48 години заедно. Колку години има Маја, а колку мајката ако мајката 

е три пати постара од ќерката? 
 

Почеток Означување Заемни врски Систем равенки 
ПОЗНАТО 
-вкупен број години 
-мајката е три пати 
постара 
НЕПОЗНАТО 
-колку години има Маја, 
а колку мајката 

х- број на години на Маја 
у-број на години на 
мајката 

Вкупно имаат 48 години: 
х+у=48 

 
Мајката е три пати 
постара од ќерката 

у=3х 

 
х+ у = 48

у = 3х
  

 
Очигледно е дека 
подобар метод за 
решавање на овај систем 
е метод со замена. 

 
3. Дадени се два броја чиј збир е 20. Третина од нивната разлика е еднаква на четвртина од 

поголемиот број. Кои се тие броеви? 
 

Почеток Означување Заемни врски Систем равенки 

ПОЗНАТО 
-збир на двата броја 
-третина од разликата е 
колку четвртина од 
едниот број 
НЕПОЗНАТО 
-кои се тие броеви 

х- помал број 
у-поголем број 

Збирот на броевите е 20: 
х+у=20 

 
Третина од нивната 

разлика е еднаква на 
четвртина од 

поголемиот број 
у − х

3
=

у

4
 

 
х+ у = 20
х − у

3
=

у

4

  

 
 

 
1.Мешаната цена на 9 цитрони и 7 мирисни јаболка е 107 рупии. Мешаната цена на 7 цитрони и 9 

мирисни јаболка е101 рупија. Која е цената на цитронот и на мирисното јаболко,секоја посебно? 
 

Почеток Означување Заемни врски Систем равенки 
ПОЗНАТО 
- видот на овошјето: 
јаболка и цитрони 

х- број на цитрони 
у-број на јаболка 

За 9 цитрони и 7 јаболка 
платени се 107 рупии: 

9х+7у=107 

 
9х+ 7у = 107
7х+ 9у = 101

  

 



-вкупната цена која е 
платена 
-број на овошје 
НЕПОЗНАТО 
-по колку парчиња 
овошје има од секој вид 

 
За 7 цитрони и 9 јаболка 

платени се 101 рупија: 
7х+9у=101 

Очигледно е дека 
подобар метод за 
решавање на овај систем 
е метод со спротивни 
коефициенти. 

 

http://math.cowpi.com/systemsolver/2x2.html 
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Прекрасната Шехерезада раскажувала 

приказни 1001 ноќ – некогаш по една, а 

некогаш по две приказни на вечер. 

Раскажала вкупно 1351 приказна. Колку 

дена раскажувала по една, а колку дена 

по две приказни? 

http://math.cowpi.com/systemsolver/2x2.html

