
 
ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОТТЕМА „ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ“ 

 

①  Напиши математички израз за следниве реченици: 

       А)  Некој број х треба да се одземе од 125 

       Б)  Бројот z се зголемува 5 пати 

②.  Провери дали дадениот број е решение на  

        соодветната равенка 

         А)  х=5          7х-25=50-40 

         Б)  y=2/3       100-6y=3y+91 

③  Реши ја равенката     2х+12=50 

④  Реши ја равенката    2y+1,2=10,4-4y 

⑤  Реши ја равенката     6(4x-3)-2(5x-2)=5(4-x)+4 

⑥  Реши ја равенката    
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⑦  Базен со една цевка се полни 5 часа,со друга се полни  

      4 часа ,а со трета се празни 6 часа. За кое време ќе се  

      наполни базенот ако истовремено се отворат трите 

      цевки? 

 

⑧  Бабата на Лука е пет пати постара од него.Тие заедно  

       имаат 66 години. Колку години има секој од нив? 

 

⑨  На еден спрат со површина 250 m2   има три стана.  

       Површината на вториот стан е двапати поголема од  

       површината на првиот стан, а површината на третиот 

       стан е за 10m2 поголема од површината на првиот  

       стан. Колку е површината на секој од трите станови? 

      Станарите плаќаа кирија 200 ден за 1 m2 . По колку ден  

      е киријата за секој од становите? 

 

⑩  Должината на правоаголникот е двапати поголема од 

       неговата ширина. Пресметај ги страните на тој  

       правоаголник ако неговиот периметар е еднаков на  

       периметарот на квадрат со страна 4,2 cm. 
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