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Ристо Малчески
Скопје

МАТЕМАТИЧКО ЧЕТИВО ЗА ЧЕТВРТО И ПЕТТО
ОДДEЛЕНИЕ: РЕШАВАМЕ ГЕОМЕТРИСКИ ЗАДАЧИ

На натпреварите по математика во четврто и петто одделение се
задаваат и геометриски задачи, т.е. задачи за квадрат, правоаголник, коцка
и квадар, а во некои случаи и задачи за триаголник и други многуагол-
ници. Во следните разгледувања ќе презентираме поголем број вакви
задачи за кои сметаме дека се погодни за училишните и општинските
натпревари по математика за учениците од четврто и петто одделение.

Задача 1. На цртежот десно се прикажани
квадрат ABCD е со страна 10 cm и правоаголник
AMTD чија помала страна е долга 3 cm. За колку
сантиметри е поголем периметарот на квадратот
од периметарот на правоаголникот?

Решение. Прв начин. Периметарот на квадратот
е еднаков на 4 ∙ 10 = 40 . Понатаму, периметарот на правоаголникот е
еднаков на 2 ∙ (10 + 3) = 26 . Според тоа, периметарот на квадратот е
поголем од периметарот на правоаглникот за 40 − 26 = 14 .

Втор начин. Две страни на правоаголникот се еднакви на две страни на
квадратот, а две страни на квадратот се за по 10 − 3 = 7 подолги од
другите две страни на правоаголникот. Според тоа, периметарот на
квадратот е поголем од периметарот на правоаголникот за 2 ∙ 7 = 14 . ■

Задача 2. Славица и Виолета имале 60 чкорчиња. Славица направила
триаголник со еднакви страни и секоја е долга по 6 чкорчиња. Од пре-
останатите чкорчиња Виоелта направила правоаголник чија една страна е
долга 6 чкорчиња. Колку чкорчиња е долга страната на правоаголникот кој
го направила Виолета?

Решение. За својот триаголник Славица потрошила 3 ∙ 6 = 18 чкорчи-
ња. Значи, за правоаголникот на Виолета и останале 60 − 18 = 42 чкор-
чиња. Двете страни на правоголникот на Вики заедно се долги 2 ∙ 6 = 12
чкорчиња, што значи дека за да ги направи други две страни таа употре-
била 42 − 12 = 30 чкорчиња. Конечно, другата страна на правоаголникот
е долга (42 − 12) ∶ 2 = 15 чкорчиња. ■
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Задача 3. Пабло од чкорчиња ја направил фигурата која
е прикажана во квадратната мрежа при што за една страна
на фигурата употребил по едно чкорче. Потоа со истите
чкорчиња тој направил правоаголник. Колку различни пра-
воаголници може да направи Пабло, ако чкорчињата не се
кршат и се употребат сите чкорчиња? Квадратот е правоаголник!

Решение. За да ја направи дадената фугура Пало употребил 12 хори-
зонтални и 12 вертикачни чкорчиња, односно 12 + 12 = 24 чкорчиња.
При правењето на правоаголникот, односно од 24 ∶ 2 = 12 чкорчиња Паб-
ло прави негови две соседни страни. Ако за едната страна тој употребил ,
а за другата страна употребил чкорчиња, тогаш + = 12. Бидејќи12 = 1 + 11 = 2 + 10 = 3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 = 6 + 6
заклучуваме дека Пабло може да направи 6 различни правоаголници. ■

Задача 4. Две точки се поврзани со искршени линии на четири раз-
лични начини, како што е прикажано на долните цртежи. Која искршена
линија е најдолга?

Решение. Должината на секоја од дадените искршени линии е еднаква
на збирот на должините на 8 дијагонали на квадратчињата на мрежата во
кои се нацртани искршените линии. Според тоа, сите искршени линии
имаат еднаква должина. ■

Задача 5. Михаил има табла со димензии 3 × 6. Тој табла-
та ја расекол на два дела, од кои едниот е прикажан на цр-
тежот десно. Како изгледа другиот дел од таблата на Михаил?

Решение. Гледајќи од лево кон десно во долниот ред
недостасува едно квадратче, во средниот ред недостасуваат
четири квадратчиња и во горниот ред недостасуваат пет
квадратчиња. Вториот дел кој го добил Михаил по расеку-
вањето на таблата е прикажан на цртежот десно. ■

Задача 6. На долните цртежи се прикажани три квадрати такашто
првиот има 8 бели квадратчиња, вториот има 21 бело квадратче и
третиотима 40 бели квадратчиња. Колку бели кадратчиња ќе има
четвртиот квадрат?
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Решение. Првиот квадрат квадрат има 3 ∙ 3 = 9 квадратчиња, од кои1 ∙ 1 = 1 е црно. Вториот квадрат има 5 ∙ 5 = 25 квадратчиња од кои2 ∙ 2 = 4 се црни. Третиот квадрат има 7 ∙ 7 = 49 квадратчињаод кои3 ∙ 3 = 9 се црни. Според тоа, четвртиот квадрат ќе има 9 ∙ 9 = 81 квадрат-
че од кои 4 ∙ 4 = 16 се црни, па затоа бројот на белите квадратчиња во
четвртиот квадрат ќе биде 81 − 16 = 65. ■

Задача 7. Определи ги периметарот и плоштината на фигурата која се
добива кога од правоаголник со должини на страни 15 и 9 од секој
агол се исече квадрат со периметар 8 ?

Решение. Должината на страната на секој од исечените четири квад-
рати е еднаква на 8 ∶ 4 = 2 . Со секој отсечен квадрат плоштината на
правоаголникот која е еднаква на 15 ∙ 9 = 135 се намалува за 2 ∙ 2 =4 . Значи, плоштината на добиената фигура е еднаква на 135 − 4 ∙ 4 =121 .

Со секој исечен квадрат периметарот на фигурата која се добива е
еднаков на периметарот на почетниот правоаголник, (Зошто?). Според тоа,
периметарот на добиената фигура е еднаков на 2 ∙ 15 + 2 ∙ 9 = 48 . ■

Задача 8. На долните цртежи е дадена низа од четири фигури составени
од квадрати. Првите четири фигури имаат 1, 4, 7, 10 квадрати, соодветно.
Колку квадрати ќе има десеттата фигура?

Решение. Прв начин. Секоја следна фигура се добива со делење на
левиот горен квадрат на претходната фигура на 4 нови квадрати. Според
тоа, бројот на квадратите на секоја следна фигура се зголемува за 4 − 1 =3, па затоа петтата фигура ќе содржи 10 + 3 = 13 квадрати, шестата фигу-
ра ќе содржи 13 + 3 = 16 квадрати, седмата 16 + 3 = 19 квадрати, осмата
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19 + 3 = 22 квадрати, деветтата 22 + 3 = 25 квадрати и на крајот десетта-
та 25 + 3 = 28 квадрати.

Втор начин. За бројот на квадратите на првите четири фигури имаме:1 = 1 + 3 ∙ (1 − 1), 4 = 1 + 3 ∙ (2 − 1),7 = 1 + 3 ∙ (3 − 1), 10 = 1 + 3 ∙ (4 − 1).
Забележуваме дека бројот на квадратите на секоја фигура се добива кога
на бројот 1 се додаде производот редниот број на фигурата намален за 1 и
бројот 3. Тоа значи дека бројот на квадратите на десеттата фигура е
еднаков на 1 + 3 ∙ (10 − 1) = 1 + 27 = 28. ■

Задача 9. Двор во облик на квадрат е поделен на
базен (Б), цветна градина (Ц), овошна градина (О) и
игралиште. Овошната и цветната градина имаат форма
наквадрат. Периметарот на овошната градина е 20 , а
периметарот на цветната градина е 12 . Определи ги
периметарот и плоштината на дворот.

Решение. Прв начин. Должината на страната на цветната градина е
еднаква 12 ∶ 4 = 3 , а должината на страната на овошната градина е
еднаква на 20 ∶ 4 = 5 . Понатаму, должината на страната на дворот е
еднаква на збирот на должините на страните на овошната и цветната
градина, т.е. таа е 3 + 5 = 8 . Според тоа, периметарот на двореот е
еднаков на 4 ∙ 8 = 32 , а неговата плоштина е еднаква на 8 ∙ 8 = 64 .

Втор начин. Ако внатрешните страни на овошната и цветната градина
ги поместиме на страните на дворот, добиваме дека периметарот на дворот
е еднаков на збирот на периметрите на овошната и цветната градина, т.е.
тој е еднаков на 20 + 12 = 32 . Според тоа, должината на страната на
дворот е еднаква на 32 ∶ 4 = 8 , па затоа неговата плоштина е еднаква на8 ∙ 8 = 64 . ■

Задача 10. Едната страна на правоаголникот е долга 8 , а должината
на другата е половина од неа. Определи ја плоштината на квадратот кој
има еднаков периметар со правоаголникот?

Решение. Должината на другата страна на правоаголникот е еднаква на8 ∶ 2 = 4 . Според тоа, периметарот на правоаголникот е еднаков на2 ∙ (4 + 8) = 24 .
Значи, должината на страната на квадратот е еднаква на 24 ∶ 4 = 6 ,

па затоа неговата плоштина е еднаква на 6 ∙ 6 = 36 . ■
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Задача 11. Андреј нацртал три
фигури направени од шестаголни-
ци, како што е прикажано на црте-
жите десно. Тој продолжил со цр-
тање на вакви фигури на истиот на-
чин. Колку шестаголници ќе содржи
петтата по ред ваква фигура?

Решение. Првите три фигури содржат1 + 6 ∙ 0 = 1, 1 + 6 ∙ (0 + 1) = 7, 1 + 6 ∙ (0 + 1 + 2) = 19
шестаголници. Четвртата фигура се добива така што над секоја „страна“
од добиената трета „шестстрана“ фигура ставаме по три шестаголници, па
затоа таа ќе содржи 1 + 6 ∙ (0 + 1 + 2 + 3) = 37 шестаголници. Понатаму,
петтата фигура се добива така што над секоја „страна“ од добиената чет-
врта „шестстрана“ фигура ставаме по четири шестаголници, па затоа таа
ќе содржи 1 + 6 ∙ (0 + 1 + 2 + 3 + 4) = 61 шестаголник.

Забелешка. Имајќи ги предвид претходните разгледувања можеме да
забележиме дека ( + 1) −вата фигура ќе содржи1 + 6 ∙ (0 + 1 + 2 +⋯+ ).
Така, на пример, единаесеттата фигура ќе содржи1 + 6 ∙ (0 + 1 + 2 +⋯+ 10) = 1 + 6 ∙ 55 = 331 шестаголник. ■

Задача 12. Еден правоаголен лист хартија има димензии 192 84 ,
изразени во милиметри. По права линија го делиме листот на два дела така
што едниот од добиените делови е квадрат. Остатокот на листот го делиме
на ист начин итн. Колкава е должината на страната на најмалиот квадрат
што ќе се добие на крајот на оваа постапка?

Решение. Задачата ќе ја решиме со последователно сечење според ус-
ловите кои ги имаме.

I чекор. Со едно сечење го делиме правоаголникот на два дела од кои
едниот е квадрат и добиваме квадрат со страна 84 mm и правоаголник со
димензии 108 84mm mm .

II чекор. Со едно сечење го делиме правоаголникот што сме го добиле
на два дела од кои едниот е квадрат и добиваме квадрат со страна 84 mm и
правоаголник со димензии 24 84mm mm .

III чекор. Со едно сечење го делиме правоаголникот што сме го добиле
на два дела од кои едниот е квадрат и добиваме квадрат со страна 24 mm и
правоаголник со димензии 24 60mm mm .
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IV чекор. Со едно сечење го делиме правоаголникот што сме го добиле
на два дела од кои едниот е квадрат и добиваме квадрат со страна 24 mm и
правоаголник со димензии 24 36mm mm .

V чекор. Со едно сечење го делиме правоаголникот што сме го добиле
на два дела од кои едниот е квадрат и добиваме квадрат со страна 24mm и
правоаголник со димензии 24 12mm mm .

VI чекор. Со едно сечење го делиме правоаголникот што сме го добиле
на два дела од кои едниот е квадрат и добиваме два квадрати со страна
12mm .

Конечно, бидејќи постапката не може да продолжи, должината на
страната на најмалиот квадрат кој се добива е еднаква на 12mm .

Заадача 13. Каква плочка треба да се стави на местото на
прашалникот на цртежот десно, така што плоштината на
белата површина да е еднаква со плоштината на црната
површина?

Решение. Белата и црната површина на квадратите кои ги содржат
двете бои се еднакви. Понатаму, имаме три бели квадрати и два црни
квадрати. За да белата површина има плоштина еднаква на црната по-
вршина на местото на прашалникот треба да се стави црн квадрат, т.е.

треба да се стави квадратот . ■

Задача 14. Катерина има 38 чкорчиња. Таа со нив сака да направи еден
триаголник и еден квадрат, употребувајќи ги сите чкорчиња. Катерина на-
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по што и преостанале 38 − 18 = 20 чкорчиња. Бидејќи страните на квад-
ратот се еднакви, за секоја страна Катерина ќе употреби еднаков број
чкорчиња, што значи дека страната на квадратот ќе има 20 ∶ 4 = 5 чкор-
чиња. ■

Задача 15. Кој е најголемиот број квадратчиња кои на
цртежот десно може да бидат обоени така што да нема ква-
драт кој е составен од четири обоени мали квадратчиња?

Решение. Пример на обоени 21 квадратче, при што не
постои квадрат формиран од четири обоени квадратчиња е
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даден на цртежот лево. Сега, ако обоиме било кое од
преостанатите четири квадратчиња ќе постои квадрат
составен од четири обоени квадратчиња.

Дека ова е најголемиот можен број обоени квадратчиња
се покажува со разгледување на случаите кога средниот ред

има бело квадратче и кога нема бело квадратче. Деталите ги оставаме на
читателот за вежба. ■

Задача 16. Фигурата на цртежот десно подели ја на три
еднакви делови?

Решение. Дадената фигура е составена од 15 квадрати, па
затоа секој од трите делбени делови мора да е составен од по15 ∶ 3 = 5 квадрати. Една поделба е дадена на цртежот дес-
но, на кој секој од трите дела е обоен со различна боја. По-
стојат и други распореди на делбените фигури од истиот
облик, меѓутоа не постојат поделби со фигури од друг об-
лик. Зошто? ■

Задача 17. На цртежот десно е даден лист со точки.
Притоа, растојанието меѓу соседните точки и хоризонтално
и вертикално е исто. Четири од точките се темиња на
квадрат. Колку различни вредности може да има плошти-
ната на вака добиениот квадрат?

Решение. На опишаниот начин може да се добијат пет
квадрати со различни должини на страни. На цртежот
десно страните на овие квадрати се обоени во црвена, зе-
лена, сина, жолта и сива боја. Според тоа, плоштината на
вака добиениот квадрат може да има пет различни вред-
ности. ■

Задача 18. Филип направил маса од еднакви коцки, која
е прикажана на цртежот десно. Колку коцки употребил
Филип за правење на масата?

Решение. За секоја ногарка на масата Филип употребил
по 3 коцки, па како масата има 4 ногалки тој за нивно правење употребил4 ∙ 3 = 12 коцки. Понатаму, горната плоча на масата има 4 реда и во секој
ред има по 5 коцки, што значи дека таа е направена од 5 ∙ 4 = 20 коцки.
Конечно, за да ја направи масата Филип употребил 12 + 30 = 32 коцки. ■
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Задача 19. Телото на цртежот десно е направено со редење
на осум еднакви коцки. Што гледа Горјан кога телото го гледа
од горе?

Решение. Кога телото го гледа од горе Горјан гледа два
реда квадрати. Во првиот ред тој гледа три квадрати, а во вто-
риот ред гледа два квадрати кои се поставени така што едниот од
нив се допира до последниот квадрат на првиот ред, а другиот не
го допира првиот ред. Според тоа, Горјан ја гледа фигурата при-
кажана на цртежот десно. ■

Задача 20. Од еднакви коцки Филип
направил блок во форма на квадар, а потоа
отстранил дел од коцките. Колку коцки
отстранил Филип?

Решение. Горниот и долниот ѕид на квадарот се составени од по3 ∙ 3 = 9 коцки. По отстранување на коцките долниот ѕид останал ист, а на
горниот ѕид останале 2 коцки. Значи, Филип отстранил 9 − 2 = 7 коцки. ■

Задача 21. Телото прикажано на цртежот десно е
добиено со лепење на еднакви коцки, а потоа тоа е обоено.
Од колку коцки е составено телото и колку ѕидови на овие
коцки се обоени?

Решение. За долниот ред на телото се употребени 6
коцки, за средниот ред се употребени 3 коцки и за горниот ред е упо-
требена 1 коцка. Значи, телото е составено од 6 + 3 + 1 = 10 коцки. Јасно,
кога телото се гледа од секоја од шесте страни: горе, долу, лево, десно,
напред и назад ние гледаме по 6 ѕидови на коцките од кои е составено те-
лото. Според тоа, вкупно се обоени 6 ∙ 6 = 36 ѕидови на коцките од кои е
составено телото. ■

Задача 22. Андреј направил тунел од
еднакви коцки, а потоа дел од коцките од
тунелот ги прередил и направил пирамида
(види ги цртежите десно). Колку коцки од
тунелот, Андреј не употребил при праве-
њето на пирамидата?

Решене. Горниот и долниот ѕид на тунелот содржат по 5 ∙ 4 = 20 коц-
ки, а за преостанатиот дел на секој од левиот и десниот дел на тунелот се

Објавено на 21.11.2022

8

Задача 19. Телото на цртежот десно е направено со редење
на осум еднакви коцки. Што гледа Горјан кога телото го гледа
од горе?

Решение. Кога телото го гледа од горе Горјан гледа два
реда квадрати. Во првиот ред тој гледа три квадрати, а во вто-
риот ред гледа два квадрати кои се поставени така што едниот од
нив се допира до последниот квадрат на првиот ред, а другиот не
го допира првиот ред. Според тоа, Горјан ја гледа фигурата при-
кажана на цртежот десно. ■

Задача 20. Од еднакви коцки Филип
направил блок во форма на квадар, а потоа
отстранил дел од коцките. Колку коцки
отстранил Филип?

Решение. Горниот и долниот ѕид на квадарот се составени од по3 ∙ 3 = 9 коцки. По отстранување на коцките долниот ѕид останал ист, а на
горниот ѕид останале 2 коцки. Значи, Филип отстранил 9 − 2 = 7 коцки. ■

Задача 21. Телото прикажано на цртежот десно е
добиено со лепење на еднакви коцки, а потоа тоа е обоено.
Од колку коцки е составено телото и колку ѕидови на овие
коцки се обоени?

Решение. За долниот ред на телото се употребени 6
коцки, за средниот ред се употребени 3 коцки и за горниот ред е упо-
требена 1 коцка. Значи, телото е составено од 6 + 3 + 1 = 10 коцки. Јасно,
кога телото се гледа од секоја од шесте страни: горе, долу, лево, десно,
напред и назад ние гледаме по 6 ѕидови на коцките од кои е составено те-
лото. Според тоа, вкупно се обоени 6 ∙ 6 = 36 ѕидови на коцките од кои е
составено телото. ■

Задача 22. Андреј направил тунел од
еднакви коцки, а потоа дел од коцките од
тунелот ги прередил и направил пирамида
(види ги цртежите десно). Колку коцки од
тунелот, Андреј не употребил при праве-
њето на пирамидата?

Решене. Горниот и долниот ѕид на тунелот содржат по 5 ∙ 4 = 20 коц-
ки, а за преостанатиот дел на секој од левиот и десниот дел на тунелот се



https://matematickitalent.mk/

9

употребени по 4 ∙ 3 = 12 коцки. Значи, за тунелот Андреј употребил2 ∙ 20 + 2 ∙ 12 = 40 + 24 = 64 коцки. Првиот ред на пирамидата содржи5 ∙ 5 = 25 коцки, вториот и третиот ред содржат по 3 ∙ 3 = 9 коцки, а пре-
останатите три реда содржат по една коцка. Значи за да ја направи пира-
мидата Андреј употребли 25 + 2 ∙ 9 + 3 ∙ 1 = 25 + 18 + 3 = 46 коцки. Зна-
чи, при правењето на пирамидата Андреј не употребил 64 − 46 = 18 коц-
ки од тунелот. ■

Задача 23. Ана има сет од 50 коцки со должнна на раб1 . Неколку коцки ставила во аквариум во форма на коц-
ка, кој во внатрешноста има раб еднаков на 3 , цртеж
десно. Уште колку најмногу коцки може да стави Ана во
аквариумот?

Решение. Во аквариумот може да се стават најмногу 3 реда коцки и во
секој ред може да има најмногу 3 ∙ 3 = 9 коцки. Според тоа, во аквариумот
може да се стават најмногу 3 ∙ 9 = 27 коцки. Во горниот ред Ана ставила 1
коцка, па во средниот ставила 1 + 2 = 3 коцки и во долниот ред ставила3 + 3 = 6 коцки. Значи, Ана во аквариумот ставила 1 + 3 + 6 = 10 коцки,
па затоа таа најмногу може да стави уште 27 − 10 = 17 коцки. ■

Задача 24. Матеј направил коцка со користење на 27
помали сиви и бели коцки (како на цртежот). Притоа, коц-
ките кои имаат иста боја не се допираат. Колку бели коцки
искористил Матеј?

Решение. Горниот и долниот ред на коцката која ја направил Матеј
содржат по 5 сиви коцки. Понатаму, во средниот ред бројот на сивите
коцки е еднаков на бројот на белите коцки во долниот и горниот ред, т.е.
тој е еднаков на 4 (Зошто?).Според тоа, коцката која ја направил Матеј
содржи 5 + 5 + 4 = 14 сиви и 27 − 14 = 13 бели коцки. ■

Задача 25. Квадар е направен од три дела (види цртеж).
Секој дел е составен од по 4 коцки, и деловите се обоени во
бела, сива и црна боја. Како изгледа делот кој е обоен во бела
боја?

Решение. На десниот ѕид имаме 3сиви и 3 црни коцки, а
на левиот ѕид имаме 1 сива и 1 црна коцка. Според тоа, гледаме 4 сиви и 4
црни коцки. Затоа коцките кои не се гледаат мора да се бели. Сега, ако се
има предвид распоредот на двете бели коцки кои се гледаат заклучуваме
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дека под средната бела коцка се наоѓа бела коцка и третата
коцка во долниот ред на левата страна е бела. Значи, белиот
дел изгледа како на цртежот десно.


