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НЕКОЛКУ ЗАДАЧИ – ИСТО РЕШЕНИЕ 

 

1. Во една просторија се среќаваат 30 математичари и се 

ракуваат еден со друг, така што секој математичар треба да 

се ракува со секој само по еднаш. Колку вкупно ракувања ќе 

има? Што ако на собирот присуствувале 100 математичари? 

 

2. Една кружница со  17 точки е поделена на 17 еднакви 

дела. Од секоја точка повлечена е отсечка кон останатите. 

Пресметај колку отсечки има на сликата? 

 

3. Во Паскаловиот триаголник се забележува посебен 

вид на броеви (означени на сликата) наречени 

триаголни броеви. Тоа се броеви кои можат да се 

претстават на следниот начин: 

 

во првиот ред има еден круг, а во секој следен по еден повеќе. Дали 1035 е 

триаголен број? 

ПРЕБРОЈУВАЊЕ СО РАЗМИСЛУВАЊЕ 

 

Силата на математиката се согледува во воочување на законитости во 

навидум различни ситуации. Во тој случај доаѓа до израз посебна гранка од 

математиката- комбинаторика, чија суштина меѓу другото е утврдување на број 

на елементи без пребројување. На пример, да се определи бројот на начини на 

кои што може да се пополни ливче ЛОТО 7/39. Тој број е многу голем, па затоа е 

бесмислено да пребројуваме. Но, комбинаториката ни дава точен одговор – 15 

380 937. 
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Во оваа прилика, за решавање на претходните задачи, ќе воочиме една 

од наједноставните законитости во комбинаториката – на колку начини може да 

се изберат 2 елементи од множество со n елементи. Иако задачите наизглед се 

сосема различни, решавањето на секоја од нив бара ист начин на размислување, 

близок до идејата за пребројување на дијагонали во многуаголник. 

Во многуаголник со n темиња, од секое теме можат да се повлечат n-3 

дијагонали (од едно теме кон други освен кон двете соседни и кон самото себе). 

Значи вкупно n(n-3) дијагонали, но последниот производ мора да се подели со 2 

за секоја дијагонала да биде изброена само еднаш. Значи бројот на дијагонали во 

многуаголник се определува со формулата:  

   
      

 
 

Ако ја разгледаме втората задача каде што треба да се определи бројот 

на отсечки определени со 17 неколинеарни точки, лесно може да се увиде дека 

освен дијагоналите треба да се избројат и страните на многуаголникот, па се 

добива следната формула: 

      

 
   

        

 
 

      

 
 

Според тоа, на сликата има 136 отсечки.  

На сличен начин, ако секој од математичерите од првиот пример го 

претставиме како точка на една кружница, со примена на претходната формула 

се добива дека ќе има вкупно 435 ракувања. За 100 математичари, бројот на 

ракувања ќе изнесува 4950(тешко е да се пребројат, нели?). 

Ако со    се означи бројот на n-тиот триаголен број, лесно се воочува 

дека: 

        
      

 
 

 

Со проверка се добива дека          е триаголен број. 

Слична шема на размислување се користи и во следните задачи: 
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1. Нека О е почетна точка на 6 полуправи, како на 

цртежот. Колку конвексни агли се определени со овие 

полуправи? 

2. На колку начини од 25 ученици може да се избере 

двочлена делегација? 

 

И ОВА Е МАТЕМАТИКА-Мистична роза. 
 

Правилните многуаголници од секогаш привлекувале огромно 

внимание кај математичарите. Со повлекување на дијагоналите во правилен 

многуаголник се добиваат интересни форми ко потсеќаат на цвет, затоа и го 

добиле името мистична роза. Колку што се зголемува бројот на темиња на 

многуаголникот, толку цртежите се посложени, но и поубави.  

 
Како изгледа оваа “мистична роза” за n-аголник, каде n се движи од 3 до 30 може 

да се види на следниот линк  https://tube.geogebra.org/student/m19496 . 

https://tube.geogebra.org/student/m19496

