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Тема “Линеарна функција. Линеарни равенки и неравенки “  

Домашна работа  
Правоаголен координатен систем.Растојание меѓу две точки  

1. На своите пет внучиња баба Наде подготвила кутии со црвени и портокалови овошни бонбони. 
На координатниот систем е прикажан бројот на црвени и портокалови бонбони во секоја од 
четирите кутии. Во петтата кутија има 4 портокалови бонбони повеќе отколку во првата кутија 
и една црвена бонбона повеќе отколку во втората кутија. Означи на координатниот систем каде 
се наоѓе петтата кутија. 

 
 

2. Нина се наоѓа на раскрсницата на втората и третата улица. Треба да оди на роденденска забава 
кај својата другарка. Се движи три блока на исток, пет блока на север и еден блок на запад. 
Одреди ја локацијата на местото на роденденската забава. Во решавањето на задачата користи 
Декартов правоаголен координатен систем. 
 

3. Иво учествува во маратон на 13 километри. За полесно движење користи координати. 
Почетната точка на маратонот е (3,1). Крајната точка на маратонот е (3,9). На локацијата (3,7) 
има поставено станица за вода на тркачите. Претстави ги на координатен систем трите локации. 
Колку километри поминал Иво од почетокот до станицата за вода? 
 

4. Треба да се гради една бензинска пумпа на половина пат помеѓу градот А и градот Б. Градот А 
има координати (2,4), а градот Б се наоѓа на (12,4). 
а)Претстави ги градовите на координатен систем 
б)Одреди ги координатите на бензинската пумпа. 
 

5. Ѓорѓи ќе гради базен во својот двор и ги означил темињата на базенот (4,2), (4,-2), (-1,-2) и (-1,2) 
во метри. 
а)Одреди ја плоштината на базенот 
б)Колку литри вода се потребни да се наполни базенот ако е длабок 1,5 метри. 
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6. Ангел направил координатна шема со одредени локации во неговото училиште. На половина 

пат  помеѓу библиотеката и кабинетот по математика се наоѓа кабинетот по македонски јазик. 
Одреди ги координатите на кабинетот по македонски јазик. 

 
 
 

7. На мапата на еден град, театарот е лоциран во точка со координати (-4,2), а теретаната во во 
точка со координати (6,-2). Јован мисли дека е добро да отвори пицерија која што ќе биде 
подеднакво оддалечена и од театарот и од теретаната. Која локација би требало да ја има 
пицеријата за да биде најблиску за посетителите на двете места? Одреди ги сите можни локации 
на пицеријата. 
 

8. Тројца другари ја користат мапата за да го организираат нивното движење во забавниот парк.  
а)Ако се наоѓаат на позиција (-3,2), која од атракциите е најблиску до нив? 
б)Ако една единица има 10 метри, колкав пат треба да поминат за да ги посетат сите атракции? 
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9. Два камиона го напуштиле складиштето за да испорачаат одредена стока. Првиот камион, 

откако го напуштил складот, возел 5 км на југ и 50 км на исток до местото за испорака, а 
вториот возел 30 км на север и 30 км на исток од складот. Ако двајцата возачи сакаат да се 
сретнат за време на ручек, на половина пат од нивната последна позиција, одреди ги 
координатите на ресторанот во однос на складот. 
 

10. Средната точка на отсечката има координати (3,-3). Ако почетната точка има координати (5,-8), 
кои се координатите на крајната точка? 
 

11. Крајната точка на отсечката има координати(-5,5), а средната точка има координати (2,-3). 
Одреди ги координатите на почетната точка на отсечката. 
 

12. Дијаметарот АВ на една кружница има координати А(1,2) и В(3,4).  
а)Одреди ги координатите на центарот на кружницата 
б)Одреди го радиусот на кружницата 
 

13. Даден е триаголникот на цртежот.   
 

 
Пресметај ги 

а) должината на страната AC  
б) должината на тежишната линија повлечена од темето А 
в)плоштината на триаголникот 
г)должината на висината спуштена од темето С. 
 

14. Даден е триаголникот  АВС A(-4,2), B(6,-2), C(6,4). Претстави го во координатната рамнина. 
 
Пресметај ги 
а) должината на страната АВ 
б) должината на тежишната линија повлечена од темето C 
в)должината на висината спуштена од темето В 

 
 

 
 

 

 


