
На натпреварот по математика имало 13 задачи. За секоја точно 

решена задача се добивале 7 поени, а за секоја нерешена задача се 

губеле 3 поени.  Колку задачи точно решил ученикот ако има 51 поен? 

 
Разликата на два броја е 37, а збирот на првиот број и трикратната вредност на 

вториот број е 121. Кои се тие броеви? 

 
 

Внимателно прочитај ги задачите и реши ги. При решавањето (доколку има потреба) следи ги 

упатствата или побарај помош од наставникот. 

Задачите се со различно когнитивно ниво. Почни од првата скала и обиди се да стигнеш до 

врвот. 

БАРАЈ ПОМОШ ОД НАСТАВНИКОТ ИЛИ ОД НЕКОЈ СОУЧЕНИК!!! 

Скала на успехот: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТЕН ЛИСТ: 

ПРИМЕНА НА СИСТЕМ ЛИНЕАРНИ 

РАВЕНКИ СО ДВЕ НЕПОЗНАТИ  
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Реши ги задачите: 

 

Трговец има кафе со цена од 168 ден за 1kg 

и кафе од 108 ден за 1kg. Колку кафе треба 

да земе од првиот вид, а колку од вториот 

за да добие 160 kg кафе од 120 ден за 1kg? 

 

6 
Еден внатрешен агол во триаголникот има 43°, а 

количникот на другите два е 2. Пресметај ги аглите во 

триаголникот. 
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Мајката и ќерката имаат 37 години заедно. Пред две 

години, мајката била 10 пати постара од ќерката. Колку 

години има мајката, а колку ќерката? 

4 
3 

2 
      Кои два броја имаат збир 37, а разлика7? 1 

   

Нема лифт до 

успехот, мора 

да се искачиш 

по скалите. 

С. Захариева
Упатство
Нека броевите кои се бараат се х и у. Од условот на задчата нивниот збир е 37, односно х+у=37, а нивната разлика е 7 односно х-у=7.Значи, равенки кои го сочинуваат системот се:х+у=37х-у=7Најпогоден метод на решавање е метод на спротивни коефициенти. Бараните броеви се 22 и 15. Изврши проверка на решението.

С. Захариева
Упатство
х-у=37х+3у=121Може да се реши со метод на замена. Бараните броеви се 58 и 21

С. Захариева
Упатство
Нека со х ги означиме точно решените, а со у нерешените. Нивниот збир е 13, те х+у=13.За секоја точно решена се добиваат 7 поени, а за секоја нерешена се губат 3 поени: 7х-3у=51. Се решава систем:х+у=137х-3у=51Точно решил 9, а не решил 4 задачи.

С. Захариева
Упатство
Нека мајката има х години, а ќерката у.х+у=37х-2=10(у-2)Мајката има 32, а ќерката 5 години.

С.Захариева
Упатство
Нека аглите ги означиме со х и у. Затоа што збирот на аглите во секој триаголник е 180, х+у=137х=2у

xxx
Нека со х го означиме бројот на кикограми од кафето со цена 168 денари, а со у од кафето со цена 108 денари.првата равенка во системот е: х+у=160Втората равенка во системот е:(168х+108у)/160=120х=32 у=128


