
8. Математика

Прашање

Ако векторите и имаат иста или спротивна насока, тогаш тие вектори се:

Транслацијата за вектор (спротивен на ) претставува:

При секоја транслација права се пресликува во:

Транслацијата за вектор се вика:

При транслација за вектор точката М се пресликува во точка . За
точката велиме дека е:

Како се насочени векторите и - ?

Збирот на векторот и неговиот спротивен вектор е:
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 Транслацијата при која сликата на фигурата се совпаѓа со оригиналот е
направена за вектор:

Во квадратот ABCD, темето А се пресликува во темето D, при транслација за
вектор:

Колку изнесува збирот на векторите + ?

Точката е слика на точката М, при транслација за вектор:

Во правоаголникот ABCD, колинеарен вектор на векторот е векторот:

Отсечката , при транслација за вектор се пресликува
во отсечка 1 со должина:

Колку транслации се определени со еден вектор?

Даден е подредениот пар (A, (A)). За кој вектор е извршена зададената
транслација?

Точките A, B, C и D се темиња на паралелограм. Колку различни вектори

определуваат тие точки (без да го земеш во предвид ?
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Во паралелограмот ABCD, зададени се векторите

. Со кое равенство се запишува разликата

на векторите ?

Во шестаголникот ABCDEF со пресечна точка S на дијагоналите,
триаголникот е слика на при транслација за вектор:

Во шестаголникот ABCDEF со пресечна точка S на дијагоналите,
четириаголникот е слика на четириаголникот при транслација за
вектор:

Ако колинеарните вектори се истонасочени и притоа и

тогаш нивниот збир има должина:

Ако колинеарните вектори се спротивнонасочени и притоа

и , тогаш нивниот збир има должина:

Даден е триаголникот ABC и векторите и . Со кое
равенство се запишува разликата на векторите и

 Кој  израз претставува степен со основа 7 и степенов показател 5?

Вредноста на степенот , за ≠ 0 е:
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Колку изнесува вредноста на степен со основа 1?

Броевите , , се:

Вредноста на степен со основа  -1 и непарен експонент е:

Степенот може да се запише како:

Вредноста на степенот е:

Количникот на степените е:

Кое од дадените равенства е точно?

Бројната вредност на изразот изнесува:

Бројната вредност на изразот е:

Пресметај .
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Степенуваниот степен е еднаков со степенот:

Степенот може да се запише како:

Должината на страната на квадрат со плоштина e:

Степенувањето на количникот e запишано со изразот:

Должината на страната на квадрат со плоштина 144 cm2

 изнесува:

  Бројна вредност на степен со основа 2 и степенов показател 3 е:

Вредноста на изразот е:

Чичко Петре има две ниви со плоштини 2500 и7500 . Ако двете ниви ги
замени за една во форма на квадрат со плоштина како двете ниви заедно,
тогаш страната на новата нива ќе има должина:

Вредноста на изразот :
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Температурата во внатрешноста на Сонцето изнесува 15 000 000
°
С
. Запишана како производ од цел број и степен со основа 10
температурата изнесува:

Вредноста на бројниот израз е:

Решение на равенката e:

Решение на равенката e:

Кое од дадените неравенства е точно?(-8)10(-64)100041001(-5)55

Изразите со променлива што имаат еднакви бројни вредности за
секоја вредност на променливата од доменот се викаат:

Коефициент на мономот е:
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Кој е степенот на еден  моном ако тој е константа?

Сличен моном на мономот е:

Слични мономи се оние мономи  кои имаат еднакви:

Два слични мономи чиишто коефициенти се спротивни броеви се
викаат:

Збирот на два мономи кои не се слични се вика:

Колку членови има полиномот

Да се одземе полиномот В од полиномот А значи на полиномот А да
му се додаде:

Дадени се изразите: ; .Кој од дадените изрази е моном?

Кој од следниве изрази: ; ; 5; y НЕ е моном?
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На што е еквивалентен изразот ?

Од кој степен е полиномот 5x4y + 2xy – 3xy3 + 5?

Од кој степен е полиномот 2x3+ 2y – 3xy3 + 3?

Нормален вид на полиномот  11a3b2– 6ab + 2ab + 5a3b2   е:

  Нормален вид на полиномот  7a2b – 3ab + 2ab + 5a2b  е:

За која вредност на х, изразот нема смисла?

За која вредност на х, изразот нема смисла?

Изразот (2a3b – 3a2b3 + 2ab3) · 4a2b2е еквивалентен со:

Изразот (7a2b – 4a2b3) · a2b2е еквивалентен со:
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Кој од дадените полиноми е полиномот P од равенството P + (2x3 + 2x
2 – 5x + 1) = 2x3 + 4x2 + x + 4?

Кој од дадените полиноми е полиномот P од равенството P + (2x2 – 4x
) = 3x2 + x?

Збирот на мономите  2x
3y  и – 5x
3y е:

Збирот на мономите 
4xy и 5xy е:

Ако од мономот
10a2b
3 се одземе мономот –4a2b
3  ќе се добие:

Ако од мономот
4a2b се одземе мономот
7a2b  ќе се добие:
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Изразот
8a3 – 2a2b +
2  според бројот на членови
те е:

Производот на мономите –
8x
6y и
2xy е:

Производот на полиномот x2 – 3y3 и мономот
2y2 е:

Производот
(–
5) · (x
3 –
2y3

) е:
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Производот
4 · (5x
3

+ 5x –
2) е:

Мономот
3a2b 32a
2b2
запишан во нормален вид е:

M
ономот 2a
2

5b
2

запишан во нормален вид е:

Главната вредност на мономот
–6xy22x3y е:

Главната вредност на мономот 2xy42x3y2е:
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Кој е степенот на мономот
5a
3bc
4

?

Кој е степенот на мономот
8?

Бројната вредност на мономот – 5 x3y3 , за  х = – 1 ,  у = 1  e:

Од кој спепен е полиномот 2x3y + xy – xy4 + 6?

Колку изнесува третиот степен на мономот 3x3y?

Изразот (a3b – 3a2b + 2ab3) · a2b2е еквивалентен со:
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Збирот на мономите – x
3y и –
8x
3y е:

Ако на разликата на мономите 5x2y2
 и 4x2y2
 се додаде нивниот збир се добива:

Производот на мономот 3xy
и биномот 2xy
+
4xy2e:

Членовите на полиномот 5x2y
-
3x3y3
+
3x2y5-
7
подредени по големина почнувајќи од најголемиот степен се:
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Бројната вредност на полиномот x3+ 2x2- 2x + 1,
 за x =1 e
:

Вредноста на изразот (60 – 1)
·
(60 + 1) е:

Производот што е еднаков на разликата од квадратите 4x2- 9y2
е:

Колку изнесува количникот (
8a
2x4
+ 4a5x2) : (4a2x2)?

За членовите на полиномот 2x2y2- 4x2y + 6x2y3

најголем заеднички множител е
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За членовите на полиномот 12x
y2-
3x2y
- 6x2y3

заеднички множител е:

Полиномот , разложен на прости множители е:

Полиномот , разложен на прости множители е:

Решение на равенката (x
-
3)2 –
x
2

=
3 е:

Откако ќе се изврши степенувањето се добива:

Откако ќе се изврши степенувањето се добива:

На местото на Р во равенството треба да стои:
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Колку изнесува Р во равенството?

Ако тогаш А- (B + C) е:

Дропката доведена до нескратлива е:

Полиномот
9a4
-
6a2 +
1  разложен
на множители е:

Четириаголник  чии страни допираат една  кружница се вика:

Збирот на внатрешните агли во n-аголник се пресметува со
формулата:

Внатрешниот агол на правилен n-аголник се пресметува со формулата:

Кој четириаголник е правилен многуаголник?
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Периферен агол што соодветствува на централен агол од изнесува:

Плоштината на ромб со дадени дијагонали и се пресметува по
формулата:

Со формулата се пресметува:

Ако во некој триаголник важи равенството , каде се
неговите страни тогаш тој триаголник е:

Ако два многуаголника се складни, тогаш за нивните плоштини и важи:

Во Хероновата формула со која пресметуваме плоштина на
триаголник, s
претставува:

Четириаголник чиишто темиња се точки од една кружница се вика:

Kружницата k(О, r) со периметар  31,4 m има дијаметар со должина:

Колку степени има централниот агол кај правилен осумаголник?
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Во кој правилен многуаголник централниот агол изнесува ?

Во кој правилен многуаголник неговиот надворешен агол изнесува ?

Во карактеристичниот триаголник на правилен шестаголник, аголот
при основата изнесува:

Страните на еден ромбоид се . Висината спуштена кон
страната е Колкава е должината на висината спуштена кон страната
?

Плоштината на триаголник со основа и висина кон таа основа
изнесува:

Плоштината на правоаголен триаголник со катети и
изнесува:

Периметарот на круг со радиус  r = 50 cm изнесува:

Висината во трапез со основи 6 cm и 2 cm и плоштина 80 е:

Должината на средната линија во трапез со висина 10 cm и плоштина 120
e:

Должината на страната на рамностран триаголник со плоштина cm2
изнесува:
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Плоштината на правоаголник со страни 4 cm и 8 cm е:

Кои од следниве должини може да ги имаат страните на правоаголник чија
плоштина е :6 cm и 12 cm,5 cm и 12 cm,7 cm и 12 cm или8 cm и
12 cm?

Ако еден од аглите на тетивен четириаголник е , тогаш неговиот
спротивен агол е:

Трите страни на еден тангентен четириаголник ABCD имаат должини
. Тогаш четвртата негова страна има

должина:

Кои должини на страни го исполнуваат  условот еден четириаголник да биде
тангентен?

На колку триаголници е разделен еден десетаголник со повлекување
на сите дијагонали од едно негово теме?

Кој многуаголник е разделен на 7 триаголници со повлекување на
сите дијагонали од едно негово теме?

Радиусот на впишаната кружница во рамностран триаголник со
страна 12 cm  има должина:
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 Радиусот на опишаната кружница околу правоаголен  триаголник со
хипотенуза  8 cm  има должина:

Висината во рамностран триаголник со страна има должина:

Радиусот на опишаната кружница околу рамностран триаголник со страна
има должина:

Периметарот на правилен шестаголник со страна е:

Збирот на внатрешните агли во 5-аголник изнесува:

Кој правилен многуаголник со страна има периметар ?

Страната на ромб до дијагонали 6 m и 8 m има должина:

Плоштината на еден карактеристичен триаголник во еден правилен
петаголник изнесува 12 cm2. Колкава е плоштината на петаголникот?

Точките А и В ја делат кружницата во однос 4 : 6. Колкав е
периферниот агол што го зафаќа пократкиот кружен лак?

Збирот на централниот и периферниот агол над ист кружен лак е 90 . Колку
изнесува централниот агол?
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Разликата на централниот и неговиот соодветен периферен агол е 76 .
Колкава е големината на периферниот агол?

Точките A, B и C ја делат кружницата во однос 1:4:7. Големината на
аглите во такаформираниот триаголникот е:

 На макара со радиус 25 cm намотан е конец. Ако макарата се заврти
10 пати ќе се одмота целиот конец. Колкава е неговата должина?   

Околу тревник во форма на круг со периметар  31,4 m треба да се
уреди патека широка 50 см. Колкав е периметарот на надворешниот
раб на патеката изразен во метри?

Плоштината на ромб со дијагонали d1= 6 dm и d2= 4 dm изнесува:

Како ќе се промени плоштината на триаголникот ако основата се
зголеми 6 пати, а соодветната висина се намали 3 пати?

Како ќе се промени плоштината на триаголник, ако основата се
зголеми 5 пати?
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Колку изнесува должината на основата на рамнокрак ∆ABC со крак
20 cm и висина кон основата 12 cm?

Ако четириаголникот ABCD е тангентен со периметар L = 28 cm и страни
тогаш должините на страните се:

Колку страни има правилен многуаголник со внатрешен агол од ?

Аглите на карактеристичниот триаголник во петаголник изнесуваат:

Периметарот на правоаголен триаголник со катети 12 и 16 е:

Радиусот на опишана кружница околу квадрат со страна има
должина:

Кракот на рамнокрак трапез со основи 30 cm и 16 cm и висина 24 cm има
должина:

Плоштината на правоаголен триаголник со катета 10 cm и еден од аглите
изнесува:

Производот на мономите 6xy3 и x3y е:

Во пропорцијата надворешни членови се:
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Во пропорцијата внатрешни членови се:

Основното својство на пропорцијата е претставено со
равенството:

Обратен размер на размерот 3 : 2 е размерот:

Во кој квадрант се наоѓа точката А (+3, -1 )?

Даден е графикотГf = {(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)} на пресликувањетоf : A ->
B.Кое множество е кодоменот на пресликувањето f?

Со кое од дадениве равенства:7 : 6 = 3 : 6,2 : 3 = 4 : 7,5 : 4 = 15 : 12,3 : 7
= 7 : 3,е претставена пропорција?

Бројот 10 е геометриска средина од броевите:
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Еднаков размер со размерот 4 : 5 е размерот:

Во пропорцијата , непознатата има вредност:

Вредноста на размерот 6 km : 600 m  е:

Од броевите 2, 4, 5 и 10 може да се состави пропорцијата:

Равенството е составено од пропорцијата:

Даден е размерот 4 : 5. Кој размер запишан со 1 (единица) како прв член е
еднаков со дадениот?

Вредноста на x во пропорцијата 9 : (х + 1) = 3 : 4 е:
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Кој од дадените размери:5 : 6 ,15 : 2,15 : 6,6 : 2,е еднаков со размерот 1,5 :
0,5? 

 Јанe има 7 години, а Агим има 13 години. Тие сакаат да поделат 800 денари
во размер како и нивните години. Колку денари ќе добие Агим?

 Две соединенија А и B се мешаат во размер 5 : 6 соодветно и притоа се
добива смеса од 418 грама. Колку грама има од соединението А?

Периметарот на еден рамнокрак триаголник е 105 cm, а односот на основата
и кракот е 5 : 8. Колкава е должината на основата?

За автомобилот да помине пат од 42 километри потребни му се 6 литри
бензин. Колку литри бензин се потребни автомобилот да помине 77 km?
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Еден часовник на секои 9 часа доцни по 0,5 минути. Колку ќе доцни по 36
часа?

Ацо платил 1 200 денари за 4 kg маслинки. Колку чинат 6 kg од истите
маслинки?

 Податокот што најчесто се појавува во една низа се вика:

Податокот што се наоѓа во средината на низата со непарен број членови
подредени почнувајќи од најмалиот се нарекува:

Аритметичка средина на низата 8, 11, 14, 8 , 9  е:

Мода за низата 1, 7, 3, 5, 5, 7, 7  е:

Која е најголемата вредност во низата, ако најмалата е 5, а рангот е 8 ?
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Колку членови има низата ако нивната аритметичка средина е 8, а збирот на
сите членови во низата е 64?

Kоја од следниве низи од 5 броеви:4, 4, 9, 12, 8;4, 3, 2, 13, 8;9, 4, 9, 4, 4;4,
5, 5, 8, 8има мода 4 и аритметичка средина 6?

Јана на првите три теста ги добила оценките  5, 3 и 3. Која оценка треба да
ја добие на четвртиот тест за нејзиниот просек да биде 4,00?

Рангот од низата скокови на еден натпреварувач во скок во далечина е 4,2
метри. Колкав е неговиот најголем скок во далечина ако се знае дека
најмалата далечина која ја прескокнал е 3 метри?

Една музичка манифестација се одржувала 3 дена, а дневната посетеност по
денови била: 120, 99 и 66 посетители. Колкава била просечната дневна
посетеност?
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Јана има 120 денари, Милан има 280 денари, а Агим има 220 денари повеќе
од Милан. Мирјана има толку денари колку што изнесува аритметичката
средина од парите што заедно ги имаат Јана, Милан и Агим. Колку денари
има Мирјана?

Во 5 гајби имало праски. Бројот на праски во секоја гајба соодветно бил: 35,
45, 50, 46 и 34. Колку изнесува просечниот број на праски во една гајба?

Множеството од една насочена отсечка и сите насочени отсечки еднакви
на неа се вика:

 При секоја транслација отсечката се пресликува во:

Во рамнината се дадени 3 неколинеарни точки А,B и C. Колку различни
ненулти вектори определуваат точките А,B и C?

Ако векторите и се колинеарни, какви се векторите и ?

Точките M и N се средини на страните AC и BC на триаголникот ABC, со
страна cm. Колку изнесува интензитетот на векторот ?
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Точките P и S се средини на страните AC и BC на триаголникот ABC. Колку
изнесува интензитетот на векторот ако cm?

Ако точките M, N и P припаѓаат на една права и точката N лежи меѓу M и P,
тогаш е еднаков на векторот:

Ако точките M, N и P припаѓаат на една права и точката N лежи меѓу M и P,
тогаш е еднаков на векторот:

Дадени се векторите со интензитети Ако

тогаш векторите се:

Дадени се спротивно насочените вектори со интензитети

Колку изнесува интензитетот на векторот

?

Дадени се векторите со интензитети Ако

тогаш векторите се:

Степенот е еднаков на:

Степенот е еднаков на:

Кој број е запишан со изразот ?
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Степенот претставен како степен со основа е:

Кој израз е еквивалентен со изразот ?

Која е вредноста на изразот за x = - 2?

Колку изнесува вредноста на изразот за x = 0,3?

За која вредност на n е точно равенството

Вредноста на бројниот израз е:

Кој број е запишан со изразот ?

Колку изнесува вредноста на изразот ?

 Степенот на полиномот го определува членот на полиномот што
претставува:

Кој израз е еквивалентен со изразот ?
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Кој израз е еквивалентен со изразот :

Кој од следниве изрази: , , е моном?

Квадратот на биномот e:

Разликата на мономот и е:

Нормален вид на полиномот е:

За која вредност на х, изразот нема смисла?

Изразот е еквивалентен со:

Нормален вид на полиномот е:

Нормален вид на полиномот е:

Производот изнесува:

Колку изнесува збирот ?

Мономот запишан во нормален вид е:
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Производот на полиномот и мономот е:

Колку изнесува количникот ( за ?

Колку изнесува разликата ?

Кој е степенот на мономот ?

Изразот разложен на прости множители е:

Полиномот разложен на прости множители е:

Изразот разложен на прости множители е:

Полиномот разложен на прости множители е:

Полиномот разложен на прости множители е:

Полиномот запишан како квадрат на бином е:

Полиномот запишан како производ од прости
множители е:
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Разликата од квадратите на два последователни парни броја е 100. Кои се
тие броеви?

Колку изнесува бројната вредност на изразот b , за и ?

Со примена на формулата полиномот

разложен на прости множители е:

Аголот чиешто теме лежи на кружницата, а краците ја сечат таа кружница се
вика:

 Во секој тетивен четириаголник спротивните агли се:  

Колку вкупно дијагонали има многуаголникот со n темиња?

Висината на рамностран триаголник со страна a се пресметува со формулата:

 Ако а е страната, а h висината на ромб, тогаш неговата плоштина се
пресметува со формулата:
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Колку изнесува периферниот агол ако централниот агол над ист кружен лак
има 58º20’?

Колку изнесува централниот агол ако соодветниот периферен агол е
25º15’20’’?

Ако кружниот лак претставува од кружницата, тогаш периферниот агол
над тој кружен лак е:

 Даден е четириаголникот ABCD околу кој може да се опише кружница.
Ако      ℃B= 70°, колку изнесува ℃Dкој е спротивен на ℃B?

Ако едниот агол во тетивен четириаголник е 85o, тогаш неговиот спротивен
агол е:

Кај кој многуаголник збирот на внатрешните агли е еднаков со збирот на
надворешните агли?

Колку страни има правилниот многуаголник чиј надворешен агол е 30°?

Колку изнесува третата страна на правоаголниот триаголник со катета a = 16
cm и хипотенуза c = 20 cm?

 Плоштината на паралелограмот е 24 cm2, а едната негова страна е 12 cm.
Колку е долга висината спуштена кон дадената страна?
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    Едната катета на правоаголен триаголник е 9 cm, а неговата плоштина е
90 cm2. Колку е долга другата катета?

  Трапез со основа 26 cm и висина 10 cm има плоштина 200 cm2. Колку е
долга другата основа?

Колку изнесува плоштината на правилен петаголник со страна а =  24 cm и
апотема h = 10 cm?

Колку изнесува страната на правоаголникот, ако другата страна a = 42 cm,
а   P = 672 cm2?

Плоштината на ромб со дијагонали a = 6 cm и b = 10 cm е:

 Каков дел од кружницата е лакот што одговара на периферен агол од
22°30’?

Колкав дел од кружницата е лакот што одговара на периферен агол од 45°?

 Збирот од еден периферен агол и неговиот соодветен централен агол е
240°. По колку степени имаат периферниот и централниот агол?

Во тетивен четириаголник еден од аглите е два пати поголем од спротивниот
агол. Колку изнесуваат тие два агли на четириаголникот?

Плоштината на правилен шестаголник е . Колку изнесува
неговиот периметар?
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Колку изнесува периметарот на тангентен четириаголник ABCD, ако се
познати и ?

Растојанието меѓу основите на трапезот е 8 cm, а неговата плоштина е 72 cm
2. Колкави се должините на основите, ако едната е два пати поголема од
другата?

Во кој квадрант лежи точката ?

На кој квадрант му припаѓа точката ?

Непознатиот член x во изразот изнесува:

Даден е размерот : 2,25. Кој размер запишан со природни броеви е
еднаков со дадениот?

Непознатиот член x во пропорцијата x : 15 = 8 : 6 изнесува:

Множеството вредности на функцијата f(x) = x + 7 за e:

Множеството вредности на функцијата f(x) = 2x +3 за е:

Дадени се множествата A = {1, 2, 3, 4} и B = {3, 4, 5, 6}. Декартовиот

производ е табеларно претставен со:
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Дадени се множествата = {1, 2, 3, 4} и B = {3, 4, 5, 6}. Декартовиот

производ е табеларно претставен со:

Ако на една музичка манифестација која траела 3 дена, збирот од дневната
посетеност за трите дена се подели со 3 се добива просечната дневна
посетеност. Оваа постапка претставува пресметување на:

За низата -4, -12, 2, 6, 2, 8, 2, 3, 5 ранг претставува бројот:

Аритметичката средина на низата 2, -7, 15, -15, 7, 18, 1 е:

  Која е најмалата вредност во низата, ако најголемата е 10, а рангот е 18?

  Ако аритметичката средина на една низа е 12, а бројот на членовите на
низата 5, тогаш збирот од сите членови на низата е:

Ако два вектори и имаат иста насока и еднакви должини, тогаш тие се:

 Два вектори се надоврзани ако:

Нека А и B се крајните точки на отсечката а. Кое од следните тврдења НЕ Е
точно: ;AB и BА е една иста отсечка; {A, B} = {B, A};(A, B) = (B,
A)?

Како се насочени векторите и 2

Ако векторите и се колинеарни, тогаш колинеарни се и векторите:
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Колку изнесува должината на векторот ?

Даден е триаголникот ABC и векторите и . Со кое

равенство се запишува збирот на векторите и ?

Кој вектор претставува збир на надоврзаните векторите , и ?

Што претставува бројот a за степенот an ?

Непериодичен децимален број што има бесконечно многу децимали се вика:

Кој број е запишан со изразот 3 · 103 ?

Производот на степените а5 и а8 е:

Кој израз е еквивалентен со изразот ?

Која е вредноста на изразот за x = 2?

Кој израз е еквивалентен со изразот ?
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За која вредност на n е точно равенството ?

Вредноста на бројниот израз  3 · 52 + 4 · (– 2)3 е:

Ирационалниот број заокружи го на две децимали и пресметај ја вредноста

на изразот . Кој број го доби?

Колкава е вредноста на изразот зa x = 25?

Спротивен моном на мономот – 7a3b2  е:

Два рационални броја со иста апсолутна вредност и со спротивни знаци се
викаат:

Збирот од експонентите на променливите во мономот се вика:

Ако во еден полином сите членови се запишани во нормален вид и нема
слични мономи, се вели дека полиномот е сведен во:

Кој израз е еквивалентен со изразот x2 –  32 ?
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Од кој спепен е полиномот 4x3y + 2xy – 3xy2 + 2?

Нормален вид на полиномот  8a3b2– 4ab + 2ab + 5a3b2   е:

За која вредност на х, изразот нема смисла?

Изразот (5a3b – 3a2b3 + ab3) · 3a2b2е еквивалентен со:

 Кој е полиномот P,  ако важи равенството: P + (x3 + 2x2 – 5x + 1) = 2x3 – 4x2
+ x + 3 ?

Збирот на мономите – 2x2y и – 5x2y е:

Ако од мономот 9a2b4 се одземе мономот –4a2b4  ќе се добие:

Изразот 3a3 – 2a2b + ab2  според бројот на членови е:
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Производот на мономите 3xy3 и 2x3y2 е:

Производот на полиномот 2x2 – 3y3 и мономот 4xy2 е:

Мономот
5a2b 32a4b2
запишан во нормален вид е:

Главната вредност на мономот
– 5x2y 22x3y е:

Кој е степенот на мономот
3a2bc3
?

Бројната вредност на мономот – 7 x3y3 , за  х = - 2,  у = 1  e:

 Кој моном треба да се запише на местото на  ℃така што равенството 25 + 10y
2 + y4 = (5 + ℃)2да биде точно?
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Со кој бином на квадрат е запишан изразот 16x2 – 24x + 9?

Полиномот 2x2y3 – 3x3y2 + 3x2y3 – 5x3y2 сведен во нормален вид е:

Полиномот 25a4 + 20a2 + 4  разложен на прости множители е:

Ако од збирот на мономите 5a2b3 и 2a2b3 се одземе нивната разлика,
се добива:

Колку изнесува количникот (
12a
3x4 – 4a5x2) : (4a2x2)?

Периметар на круг се пресметува со формулата:

Основна единица мерка за плоштина е:  
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Збирот на надворешните агли во n – аголник изнесува:

Секој периферен агол над дијаметарот на кружницата е:

За кој било круг, количникот од периметарот L и дијаметарот d  е:

Квадрат со страна а = 6 cm има дијагонала:

Ако катетите во правоаголен триаголник се 8 cm и 6 cm, тогаш неговата
хипотенуза е:

Ако хипотенузата во еден правоаголен триаголник е 5 cm, а едната катета е
4  cm, тогаш другата катета е:

Плоштината на кружен исечок во кружница со радиус r = 6 cm  и  централен
агол α = 30o изнесува:

Ако големината на периферениот агол е 42o тогаш соодветниот централниот
агол е:

Периметарот на круг со радиус  r = 5 cm изнесува:

Триаголникот ABC е правоаголен ако неговите страни се:
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Колку изнесува плоштината на квадрат со страна a = 5, 3 cm?

Радиусот на впишаната кружница во квадратот со страна a = 10 cm е:

Плоштината на правоаголен триаголник со катети a = 15 cm  и b = 8 cm е:

Колку степени има централниот агол што одговара на од кружницата?

Плоштината на квадрат впишан во круг со радиус r = 4 cm e:

Ромб со дијагонали 6 cm и 8 cm има страна:

Должината на основата на рамнокрак ∆ABC со крак 10 cm и висина  кон
основата 8 cm изнесува:

Плоштината на ромб со дијагонали d1= 12 cm и d2 = 10 cm e:

Плоштината на правилен осумаголник со страна а = 5 cm и апотема  h = 4
cm       изнесува:

Рамностран триаголник со страна 10 cm, има плоштина:
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Членот x
во пропорцијата  5 : x
= x
: 20 се вика:

Кој од следниве изрази:
4 m : 67 m,
5 dm2 : 5 dm,
6  : 16 km,
10 hm : 20 hl,е размер?

Даден е графикот Г
f
= {(5, 3), (7, 5), (9, 7), (11, 9)}
на
пресликувањето f
: A
->
B
.
  Кое множество е доменот на пресликувањето
f
?
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Даден е размерот 5,4 : . Кој размер запишан со природни броеви е
еднаков со дадениот?

Геометриска средина на броевите 4 и 16 е бројот:

 Дадена е  пропорцијата  6 : 5 = 2x : 15. Непознатата x има вредност:

Бојан платил 1 200 денари за 4 kg
ореви. Колку треба да плати Бојан за 7 kg
од
истите ореви?

Дадени се три члена од една пропорција. Ако 3 и 60 се надворешни членови
на пропорцијата, 9 е внатрешен член на таа пропорција, тогаш другиот
внатрешен член е бројот:

Ако 6 kg портокали чинат 360 денари, тогаш колку чинат 16 kg од истите
портокали?

Разликата меѓу најголемата вредност на податоците и најмалата вредност на
податоците се вика:

За броевите – 4, - 9, 2, 6, 2, - 5, 2, 3, 5 ранг е:

За броевите – 6, - 8, 2, 6, 2, - 5, 2, 3, 5 медијана е:
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Една изложба била отворена 4 дена. Дневната посетеност на изложбата
била: 122, 92, 68 и 150 посетители. Колкава била просечната дневна
посетеност на изложбата?

 За броевите – 6, - 8, 4, 6, 4, - 5, 4, 3, 5 мод е:

Ако два вектори имаат еднаква должина и спротивна насока, тогаш тие се:

Колку изнесува должината на векторот кој се добива како збир на еден
вектор и неговиот спротивен вектор?

Колкава е должината на векторот кој се добива како збир на сите вектори
чија почетна точка е пресекот на дијагоналите на квадратот , а крајни точки
се темињата на квадратот?

Што претставува бројот n за степенот an ?

Кој број е запишан со изразот 5 · 104 ?

Кој израз е еквивалентен со изразот
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Вредноста на бројниот израз  2 · 52 + 4 · (– 2)3 е:

Главна вредност на мономот -4a2b3е:

Кој  израз е еквивалентен со изразот 22 – x2 ?

Од кој спепен е полиномот 5x3y + xy – 3xy2 + 2?

За која вредност на х, изразот нема смисла?

Изразот (6a3b – 3a2b3 + ab3) · 2a2b2е еквивалентен со:

Збирот на мономите – x2y и – 7x2y е:
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Мономот 3a2b 35a4b2 запишан во нормален вид е:

 Ако од збирот на мономите 4a2b3 и a2b3 се одземе нивната разлика, се
добива:

Колку изнесува количникот (16a3x4 – 4a5x2) : (4a2x2)?

Збирот на надворешните агли во петаголник изнесува:

Секој периферен агол над дијаметарот во кружницата изнесува:

Квадрат со страна а =3 cm има дијагонала:

Ако катетите во правоаголен триаголник се 4 cm и 3 cm, тогаш неговата
хипотенуза е:
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Радиусот на впишаната кружница во квадратот со страна a = 16 cm е:

Плоштината на правоаголен триаголник со катети a = 12 cm и b = 6 cm е:

Колку степени има централниот агол што одговара на од кружницата?

Колку изнесува должината на основата на рамнокрак ∆ABC со крак 10 cm и
висина  кон основата 6 cm?

Членот x во пропорцијата  3 : x = x : 18 се вика:

Даден е графикот Гf = {(2, 3), (4, 5), (6, 7), (8, 9)} на пресликувањето f: A -
> B. Кое множество е доменот на пресликувањето f ?

Геометриска средина на броевите 4 и 25 е бројот:

Ако 5 kg портокали чинат 300 денари, тогаш колку чинат 16 kg од истите
портокали?
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За броевите – 6, – 8, 3, 6, 3, – 5, 3, 3, 5 ранг е:

За броевите – 6, – 8, 3, 6, 3, – 5, 3, 3, 5 медијана е:




