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Ристо Малчески
Скопје

РЕШАВАМЕ ОДЕЈЌИ ОДНАЗАД-НАНАПРЕД

Често пати е тешко определена задача да се преведе на математички
јазик. Притоа, во многу случаи кога тоа ќе се направи се добива комплици-
рана равенка која многу ученици не знаат да ја решат, а во некои случаи
равенката и не може да се реши. Во такви и многу други случаи решавање-
то одејчи одназад-нанапред или таканаречениот метод на инверзија може
да биде од голема корист. Имено, во овој метод се тргнува од последниот
податок и пресметувањата се прават во обратен редослед (инверзно) од
оној во текстот на задачата. На овој начин често пати лесно се доаѓа до
решението на задачата. Ќе разгледаме неколку такви задачи.

Задача 1. Професорот Илија тргнал од дома на пазар и точно на поло-
вина пат се сетил дека не отишол во банка да извади пари. Затоа се вратил
до банката 400 m , извадил пари и го продолжил патот кон пазарот. Кога
поминал 800 m , го сретнал колегата Лазар и одлучил да се врати дома.
Заедно поминале 1400 m , професорот Лазар продолжил по својот пат, а на
професорот Илија до дома му останале уште 200 m . Колку е оддалечена
куќата на професорот Илија до пазарот?

Решение. Решавајќи ја задачата одназад-нанпред последователно до-
биваме:

200 1400 1600 , 1600 800 800 ,

800 400 1200 , 1200 2 2400 .

m m

m m

   
   

Конечно,куќата на професорот Илија од пазарот е оддалечена 2400 m . ■

Задача 2. Замислив ден број, кој го помножив со 3, а потоа добиениот
производ го намалив за 5. Добиениот број го поделив со 2, а добиениот
количник го зголемив за 7, по што го добив бројот 18. Кој број го за-
мислив?

Решение. Да тргнеме од последниот податок, т.е. бројот 18 и наместо
последната операција, зглемување за 7, да ја примениме обратната (ин-
верзната) операција, а то е намалување за 7. Значи, пред тоа е добиен
бројот 18 7 11  . На добиениот број да ја примениме обратната (инвер-
зната) операција од операцијата со која е добиен, а тоа е множење со 2,
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при што се добива 2 11 22  . Аналогно постапуваме со бројот 22, кој тре-
ба да се зглеми за 5 и се добива бројот 22 5 27  . Конечно, ако на бројот
27 ја примениме обратната операција од операцијата со која е добиен,
тогаш треба да делиме со 3 и добиваме дека замислениот број е 27 : 3 9 .

Забелешка. Ако x е замислениот број, тогаш од условот на задачата
следува равенката (3 3) : 2 7 18x    , чие решение е 9x  . ■

Задача 3. Горјан на Андреј му рекол: „Бројот на твоите години помно-
жи го со 2, па на добиениот производ додади му 8, а добиениот збир
помножи го со 5. Кажи ми колку доби и јас ќе ти кажам колку години
имаш?“ На тоа Андреј одговорил дека добил 70. Колку години имал Ан-
дреј?

Решение. Како во пример 1, прво бројот 70 го делиме со 5 и добиваме
70 : 5 14 . Потоа, од бројот 14 одземаме 8 и го добиваме бројот 14 8 6 
и на крајот бројот 6 го делиме со 2 и добиваме 6 : 2 3 , што значи дека
Андреј имал 3 години.

Забелешка. Нека x е бројот на годините на Андреј. Тогаш од условот
на задачата ја добиваме равенката (2 8) 5 70x    , чие решение е 3x  . ■

Задача 4. Пабло замислил број на кој од десно му ја допишал цифрата 9
и добиениот број го поделил со 13. Потоа на добиениот количник од десно
му ја допишал цифрата 1 и добиениот број го поделил со 11, по што го
добил бројот 21. Кој број го замислил Пабло?

Решение. Бројот 21 Пабло го добил со делење со 11 на бројот
21 11 231  . Понатаму, бројот 231 е добиен кога на некој број од десно е
допишана цифрата 1, па затоа претходниот број го добиваме со бришење
на цифрата 1 и го добиваме бројот 23. Бројот 23 е добиен кога некој број е
поделен со 13, па затоа претходниот број е 23 13 299  . Бројот 299 е до-
биен кога на некој број од десно е допишана цифрата 9, па затоа претход-
ниот број, т.е. бројот кој го замислил Пабло е 29.

Забелешка. Ако со x го означиме бројот кој го замислил Пабло, тогаш
од условот на задачата следува равенката (((10 9) :13) 10 1) :11 21x     ,

чие решение е 29x  . ■

Задача 5. Тројца патници уморни стигнале во еден ан и порачале да им
испечат компири. Но, така уморни тие одма заспале. Кога првиот од нив се
разбудил и видел дека компирите се испечени, тој изел третина од ком-
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пирите и продолжил да спие. По него се разбудил вториот патник и, без да
знае што направил првиот патник, изел третина од преостанатите компири
и продолжил да спие. На крајот, така постапил и третиот патник. Кога
потоа сите тројца се разбудиле, виделе дека им преостанале 8 компири.
Колку компири испекол анџијата?

Решение. Бидејќи по третиот патник останале уште 8 компири, а тој
изел третина од компирите кои ги затекнал, добиваме дека овие 8 компири
се две третини од компирите кои ги затекнал. Според тоа,  третиот патник
изел 8 : 2 4 компири, што значи дека по вториот патник останале
8 4 12  компири. Но, тој изел третина од компирите кои ги затекнал, па
за слично како погоре добиваме дека изел 12 : 2 6 компири. Според тоа,
вториот патник затекнал 12 6 18  компири, и тоа се компирите кои ги
оставил првиот патник. Но, тој изел третина од сите компири, па како по-
горе добиваме дека тој изел 18 : 2 9 компири, што значи дека анџијата
подготвил 18 9 27  компири.

Јасно, секој патник требало да изеде по 9 компири, па затоа од пре-
останатите 8 компири на вториот патник му припаѓаат 9 6 3  компири, а
на третиот патник му припаѓаат 9 4 5  компири.

Забелешка. Ако со x го означиме бројот на компирите кои ги под-гот-
вил анџијата, тогаш од условот на задачата се добива равенката

1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3

( ) ( ( )) 8x x x x x x x x        ,

чие решение е 27x  . ■

Задача 6. Мајката на масата ставила чинија со кофни. Прв од учи-
лиште се вратил Наум и изел половина од крофните, потоа дошол Климент
и тој изел половина од преостанатите крофни и на крајот се вратил Глигор
кој изел половина од преостанатите крофни, по што во чинијата останала 1
крофна. Колку крофни имало на почетокот вочинијата?

Решение. Бидејќи на крајот во чинијата останала 1 крофна, а Глигор
изел половина од крофните кои ги затекнал, заклучуваме дека Глигор изел
1 крофна, па пред тоа во чинијата имало 2 крофни. Пред Глигор дошол
Климент и тој ги изел половината од крофните и половината останале, што
значи дека Климент изел 2 крофни и тој во чинијата затекнал 4 крофни.
Пред него дошол Наум и тој изел 4 крофни, што значи дека тој во чинијата
затекнал 8 крофни.

Според тоа, мајката во чинијата ставила 8 крофни. ■
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Задача 7. Дедо Илија на пазар продавал јаболка. На првиот купувач му
продал половина од јаболката кои ги понел и половина јаболко, потоа на
вториот купувач му продал половина од остатокот од јаболката и половина
јаболко, па на третиот купувач му продал половина од остатокот од ја-
болката и половина јаболко итн. Кога дошол шестиот купувач, тој купил
половина од остатокот од јаболката и и половина јаболко, по што се пока-
жало дека и тој како и сите претходни купувачи купиле само цели јаболка,
а на дедо Илија не му останале јаболка. Колку јаболка донесол дедо Илија
на пазар?

Решение. Сите купувачи може да купат половина од јаболката кои се
на располагање во тој момент и половина јаболко, а при тоа да купат само
цели јаболка е можно ако дедо Илија во секој момент има непарен број
јаболка. Тој продажбата ја направил на следниот начин: прво едно јаболко
ставал настрана, па на купувачот му ги продавал половина од преоста-
натите јаболка и јаболкото кое го ставил на страна. На тој начин ако некој
купувач затекнал x јаболка, тогаш купувачот пред него затекнал 2 1x 
јаболко.

Дедо Илија на шестиот купувач му продал половина од јаболката кои
ги имал во тој момент и половина јаолко, по што не му останало ништо, па
заклучуваме дека половина од јаболката кои во тој момент ги имал дедо
Илија е всушност половината јаболко. Тоа значи дека шестиот купувач
купил 1 јаболко. Сега, имајќи го предвид претходно кажаното петтиот ку-
пувач затекнал 2 1 1 3   јаболка, четвртиот купувач затекнал 2 3 1 7  
јаболка, треиот купувач затекнал 2 7 1 15   јаболка, вториот купуваш
затекнал 2 15 1 31   јаболко и првиот купувач затекнал 2 31 1 63  
јаболка. Значи, дедо Илија на пазар донел 63 јаболка. ■

Задача 8. Горјан имал определен број бомбони. Третина од бомбоните
и уште една бомбона му дал на Андреј, па третина од преостанатите бом-
бони и уште една бомбона му дал на Пабло и третина од преостанатите
бомбони и уште една бомбона му дал на Филип, по што му преостанале 5
бомбони. Колку бомбони имал Горјан на почетокот?

Решение. Кога Горјан му дал на Филип третина од преостанатите
бомбони и уште една бомбона му останале 5 бомбони. Тоа значи дека
5 1 6  бомбони се две третини од остатокот, па затоа остатокот се 9 бом-
бони. На сличен начин заклучуваме дека 9 1 10  бомбони се две третини
од бомбоните кои останале откако Горјан му дал бомбони на Пабло.
Значи, пред Горјан да му даде бомбони на Пабло, тој имал 15 бомбони.
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Понатаму, слично како погоре заклучуваме дека 15 1 16  се две третини
од бомбоните кои останале откако Горјан му дал бомбони на Андреј.
Според тоа, на почетокот Горјан имал 24 бомбони. ■

Задача 9. Горјан, Андреј и Филип имаат по определн број евра. Прво
Горјан им дал на Андреј и Филип по толку пари колку што имал секој од
нив. Потоа Андреј им дал на Горјан и Филип по толку пари колку што
секој од нив имал во тој момент и на крајот исто така постапил и Филип.
Тогаш секој од нив имал по 160 евра. Колку пари имало секое од трите
деца на почетокот?

Решение. На крајот Филип има дал на Горјан и Андреј по 160 : 2 80
евра, што значи дека пред тоа Горјан имал 80 евра, Андреј имал 80 евра и
Филип имал 320 евра. Оваа состојба е добиена кога Андреј му дал на
Горјан 80 : 2 40 евра и на Филип му дал 320 : 2 160 евра, па затоа пред
тоа Горјан имал 40 евра, Филип имал 160 евра и Андреј имал 280 евра.
Оваа состојба е добиена кога Горја му дал на Филип 160 : 2 80 евра и на
Андреј му дал 280 : 2 140 евра. Конечно, на почетокот Филип имал 80
евра, Андреј имал 140 евра и Горјан имал 260 евра.

Решението на задачата можеме да го прикажеме со следнава табела?
Горјан Андреј Филип

По 3. давање 160 160 160

По 2. давање 80 80 320

По 1. давање 40 280 160

На почетокот 260 140 80 ■

Задача 9. Пабло, Андреј и Филип имале определен број ореви. Пабло
имал повеќе ореви од другите двајца заедно, па затоа тој на секој од нив
му дал по толку ореви колку што имал во моментот. Но, сега Андреј имал
повеќе ореви отколку другите двајца заедно, па и тој на секој од нив му
дал по толку ореви колку што имал во моментот. На крајот тоа се случило
и со Филип, по што секое од трите деца имало по 8 ореви. По колку ореви
секое дете имало на почетокот?

Решение. Бидејќи на кајот секое од децата имало по 8 ореви, заклучу-
ваме дека пред Филип да им даде ореви, Пабло и Андреј имале по 8 : 2 4
ореви, а Филип имал 8 4 4 16   ореви. Тоа значи дека пред Андреј на
другите двајца да им даде ореви, Филип имал 16 : 2 8 , Пабло имал
4 : 2 2 ореви, а Андреј имал 4 8 2 14   ореви. Сега, добиваме дека
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пред Пабло на другите двајца да им даде ореви Филип имал 8 : 2 4 ореви,
Андреј имал 14 : 2 7 ореви и Пабло имал 2 4 7 13   ореви.

Значи, на почетокот Пабло имал 13 ореви, Андреј имал 7 ореви и Фи-
лип имал 4 ореви.

Прикажи го решението на задачата со табела. ■

Задача за самостојна работа

1. Горјан, Андреј и Филип заедно имаат 72 џамлии. Ако Горјан му даде на
Андреј 12 џамлии, а Андреј му даде на Филип 8 џамлии, тогаш секое
дете ќе има еднаков број џамлии. Колку џамлии имало секое дете на
почетокот?

2. Група од 132 ученици тргнале на екскурзија во три автобуси. На првата
пауза од првиот автобус во вториот автобус преминале 5 ученици, од
вториот во третиот автобус преминале 7 ученици и од третиот во први-
от автобус преминале 12 ученици. Потоа, во секој автобус имало една-
ков број ученици. По колку ученици имало во секој автобус на почето-
кот?

3. Тетка Бојана на пазар продавала јајца. На првиот купувач му продала
половина од јајцата кои ги понела и половина јајце. На вториот купувач
му продала половина од преостанатите јајца и половина јајце. Третиот
купувач исто така купил половина од преостанатите јајца и половина
јајце, по што на тетка Бојана и преостанале 10 јајца. Ако секој купувач
купил цели јајца, колку јајца понела тетка Бојана на пазар?

4. Болен Кинез му рекол на својот син: „Оди во градот и донеси ми една
лубеница. Само мораш да внимаваш на тоа дека кога ќе се враќаш треба
да поминеш три моста и за преминот на секој мост чуварот ќе ти земе
половина од лубениците кои ги носиш. Затоа мора да купиш повеќе
лубеници за да на секој чувар му дадеш колку што бара, а дома да
донесеш една лубеница.“
Колку лубеници морал да купи синот?

5. Марко во џепот имал определен број златници, но не знаел колку злат-
ници има. Но тој бил алчен човек, па затоа ѓаволот решил да се поше-
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гува со него и му рекол: „При секое поминување на овој мост, бројот на
златниците кои ги имаш ќе се удвои, но по секое поминување мораш да
ми платиш 16 златници.“
Марко се полакомил и бидејќи не знаел математика, тој почнал да го
преминува мостот. Но, по четвртото преминувае тој платил 16 златници
и не му останал ниту еден златник. Колку златници имал Марко на
почетокот?

6. При напад на еден брод тројца пирати нашле кутија со златници и ги
разграбале. Најјакиот од нив зграбил 39 златници, а другите двајца кој
колку можел и тоа вториот зел повеќе од првиот. Кога за тоа дознал
капетанот Кука наредил: прво, оној кој што има најмногузлатници, на
секој од преостанатите двајца да му даде онолку златници колку што
тој има во моментот, потоа оној кој што има најмногу златници на секој
од преостанатите двајца да му даде онолку златници колку што тој има
во моментот, и, на крајот, тоа да го направи и третиот пират. Но, тогаш
се покажало дека секој од тројцата пирати имал еднаков број златници.
Колку златници имало во најдената кутија и по колку златници зел
секој пират на почетокот?

7. Планинарот Зоран првиот ден поминал третина од планираниот пат,
вториот ден поминал половина од преостанатиот пат и третиот ден
поминал третина од преостанатиот пат и уште 12 km , со што стигнал на
целта. Колку километри поминал планинарот Зоран во трите дена?

8. Дедо Стојан донесол зелки на пазар. На првиот купувач му ги продал
половината од сите зелки, а една зелка му поклонил. На вториот купу-
вач му ги продал половината од преостанатите зелки и една зелка му
поклонил, а на третиот и четвртиот купувач им продал по 13 зелки.
Колку зелки донесол на пазар дедото Стојан?

9. Збирот на два броја е 240. Кога првиот број ќе се намали за 15, а вто-
риот ќе се зголеми за 15, тогаш вториот број ќе биде три пати поголем
од првиот. Определи ги овие броеви.


