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Порака за добредојде 

Почитувани колеги, гости и пријатели, 

Ви посакуваме добредојде на Третиот семинар „Математи-
ка и примени“ во организација на Институтот за математика при 
Природно-математичкиот факултет во Скопје. Семинарите „Ма-
тематика и примени“ се одржуваат секоја година почнувајќи од 
2016 година, кога во чест на јубилејот 70 години од постоењето на 
Институтот за математика и Природно-математичкиот факултет 
во Скопје се одржа Првиот семинар „Математика и примени“. 

Целта на Третиот семинар „Математика и примени“ е да 
придонесе за популаризација на математиката меѓу младите и 
пошироката јавност преку збир од научно-популарни предвања и 
предавања за наставата по математика, за ширење и размена на 
добрите наставни практики, но и да предложи нови идеи за нив-
но подобрување. Предавањата ќе се реализираат во текот на два 
дена, а за тоа време планирани се 15 научно-популарни предава-
ња во првиот ден и 15 предавања за наставата по математика во 
вториот ден. Се надеваме дека овие два дена во светот на матема-
тиката ќе ви останат долго во пријатно сеќавање! 

 Од Координаторите на Семинарот 

Скопје, 14.12.2018 





ТРЕТ СЕМИНАР „МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“ 
14−15 ДЕКЕМВРИ 2018 

ПРОГРАМА за 14.12.2018 / НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА 

8:30-9:15 РЕГИСТРАЦИЈА 

9:15-9:30 ОТВАРАЊЕ 

Водител: Валентина Миовска 

9:30-9:50 Сања Атанасова, Катерина Хаџи-Велкова Санева 

Обопштување на поимот функција: Вовед во дистрибуции 

9:55-10:15 Катарина Тодоровска 

Примена на алгебарските хиперструктури во 
природните науки 

10:20-10:40 Ирена Стојковска 

Одлучување во услови на ризик и неизвесност 

10:40-11:00 ПАУЗА 

Водител: Слаѓана Брсакоска 

11:00-11:20 Костадин Тренчевски 

Патување во времето 

11:25-11:45 Марко Карбевски 

Тополошка анализа на податоци 

11:50-12:10 Адмир Хусени 

Бинарни квадратни форми 

12:15-12:35 Абдула Букла 

Интересни примени на популарни теореми 

12:35-13:05 ПАУЗА 

Водител: Ирена Стојковска 

13:05-13:25 Невена Серафимова 

На „темната страна“: од заблуда и манипулација 
до лага и измама 

13:30-13:50 Весна Андова, Сања Атанасова, Анастасија Николовска 

Детекција на леукемија со помош на Хаусдорфова димензија 

13:55-14:15 Мевлудин Даути 

Математичко моделирање и примена 
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14:20-14:40 Гордана Николовска, Марко Димовски 

Примена на теоријата на графови во задачата на 
собирање купони 

14:40-15:00 ПАУЗА 

Водител: Невена Серафимова 

15:00-15:20 Никола Мицковски 

Модели на повеќепараметарска регресија применети 
во домен на временски серии 

15:25-15:45 Емилија Тошиќ, Павел Димовски, Игор Јорданов 

Анализа на TEMPO оксидацијата на памук 
со статистички методи 

15:50-16:10 Дитар Мемеди 

Примена на диференцијални равенки при сеизмичка анализа 
на структурата на земјотресите 

16.15-16.35 Стево Ѓоргиев 

Шапли-Шубик индекс на моќност – од теорија до секојдневие 
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ТРЕТ СЕМИНАР „МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“ 
14−15 ДЕКЕМВРИ 2018 

ПРОГРАМА за 15.12.2018 / ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

8:30-9:15 РЕГИСТРАЦИЈА 

9:15-9:30 ПОЗДРАВНА РЕЧ 

Водител: Весна-Целакоска Јорданова 

9:30-9:50 Даниела Стојановска 

Задачи од отворен тип во наставата по математика 

9:55-10:15 Јилмаз Деликташ 

Алатки за олеснување на наставата по математика 
во 21 век 

10:20-10:40 Даниела Димишковска 

Реализација на ученички проекти во рамки на математичка 
секција и влијанието врз редовната настава по 
математика 

10:40-11:00 ПАУЗА 

Водител: Валентина Гоговска 

11:00-11:20 Делчо Лешковски, Валентина Миовска 

Геометриски докази за ирационалност на некои квадратни 
корени 

11:25-11:45 Анкица Спасова, Викторија Илиеска 

Споредување на постигнатиот успех по математика и 
физика кај учениците од VIII и IX одделение 

11:50-12:10 Адријана Тодорова 

Ератостенов експеримент 

12:15-12:35 Живко Ангеловски 

Зошто доказите на теоремите во наставата по 
математика се изоставени во основното образование 

12:35-13:05 ПАУЗА 

Водител: Ѓорѓи Маркоски 

13:05-13:25 Валентина Гоговска 

Математички задачи за поттикнување на рефлексијата кај 
учениците од почетните одделенија 
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13:30-13:50 Весна Целакоска-Јорданова, Ирена Стојковска 

Математичките работилници во рамки  
на манифестацијата „Ноември – Месецот на науката“ 

13:55-14:15 Анета Соклевска 

Примена на техники за решавање текстуални задачи во 
одделенска настава 

14:20-14:40 Лимонка Коцева Лазарова, Марија Митева 

Поимот функција во наставата по математика 

14:40-15:00 ПАУЗА 

Водител: Ирена Стојковска 

15:00-15:20 Ѓорѓи Маркоски, Јасмина Маркоска 

Креирање листи во динамички софтвер 

15:25-15:45 Игор Богданоски, Моника Богданоска 

Моделирање во наставата по математика 

15:50-16:10 Јасмина Маркоска, Ѓорѓи Маркоски 

Предлог задачи за додатна настава по математика со 
користење на динамички софтвер 

16.15-16.35 Марија Љубеновска, Билјана Златановска 

Решавање задачи со симплекс метод во Excel и Mathematica 
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СЕКЦИЈА  А 
НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА 





ДЕТЕКЦИЈА НА ЛЕУКЕМИЈА СО ПОМОШ НА 
ХАУСДОРФОВА ДИМЕНЗИЈА 

Весна Андова 1, Сања Атанасова 1, Анастасија Николовска 1 
1 Факултет за електротехника и информациски технологии 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
e-mail: vesnaa@feit.ukim.edu.mk, ksanja@feit.ukim.edu.mk, 

 nikolovska.anastasija@gmail.com 

Леукемија е карцином на крвта и коскената срж. Таа ги за-
фаќа крвните клетки, или подетално, лимфоцитите како поттип 
на белите крвни зрнца (леукоцити). Лимфоцитите се од фунда-
ментално значење за имуниот систем поради тоа што ја детерми-
нираат специфичноста на имуниот одговор при инфективни мик-
роорганизми. Леукемијата може да се детектира преку анализа 
на микроскопски слики од крвните клетки. Ваквата анализа мо-
же да се прави „рачно“, но тоа е макотрпен процес подложен на 
грешка.  

Во оваа соопштение предложен е автоматизиран систем за 
откривање на леукемија со помош на Хаусдорфова димензија. 
Ваквиот систем ќе ги користи фракталните карактеристики, од-
носно Хаусдорфовата димензија при мерење на грубоста на пери-
метарот на леукоцитното јадро. Податоците од анализите ќе ни 
овозможат детектирање на карциномен леукоцит. 
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ОБОПШТУВАЊЕ НА ПОИМОТ ФУНКЦИЈА: ВОВЕД ВО 
ДИСТРИБУЦИИ 

Сања Атанасова 1, Катерина Хаџи-Велкова Санева 1  
1 Факултет за електротехника и информациски технологии 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
e-mail: ksanja@feit.ukim.edu.mk, saneva@feit.ukim.edu.mk 

Кон средината на минатиот век, научниците согледале дека 
функциите и нивните својства не биле доволни за опишување на 
некои физички феномени. Потребата за обопштување на поимот 
функција довела до воведување на обопштените функции или 
дистрибуции. Развојот на теоријата на дистрибуции им овозмо-
жил на  научниците да им дадат математичко значење на бројни 
концепти кои до тогаш биле сфаќани интуитивно, како на при-
мер Дираковата „функција“ и нејзините изводи. 

Во ова предавање ќе презентираме некои проблеми со кои 
може да се соочиме при опишување на концепти од науката и 
техниката ако ги користиме само функциите и нивните својства. 
Ќе опишеме и различни пристапи кон теоријата на дистрибуции 
како моќна математичка алатка за надминување на овие пробле-
ми. Покрај ова, ќе илустрираме дека дистрибуциите претставува-
ат природно проширување на функциите; проблемите кои можат 
да се решат со користење функции, може исто така да се решат и 
преку дистрибуции. 

12

mailto:ksanja@feit.ukim.edu.mk
mailto:saneva@feit.ukim.edu.mk


ИНТЕРЕСНИ ПРИМЕНИ НА ПОПУЛАРНИ ТЕОРЕМИ 

Абдула Букла 1 
1 Институт за математика, 

 Природно-математички факултет, 

 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

e-mail: abdullabuklla@hotmail.com 

Ќе бидат дадени едноставните формулации на две познати 
теореми: теоремата сендвич со шунка („Ham sandwich theorem“) и 
теоремата позната како Дирихлеов принцип за кутии (или како 
„Pigeonhole Principle“), а потоа и нивните интрерпретации во ре-
ални ситуации. Понатаму, поимот близина ќе се замени со поими 
од секојдневниот живот, како на пример, пријателство меѓу луѓе 
и на тој начин ќе се добијат интересни интерпретации на некои 
резултати од топологија. 

Ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето: дали сите 
наведени интерпретации имаат смисла? 
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МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ПРИМЕНА 

Мевлудин Даути  
ПСУ „Јахја Кемал“, Скопје 
e-mail: mevludin.dauti@ykc.edu.mk 

Математички модел е опис на систем кој користи матема-
тички поими и јазик. Процесот на развивање на математички мо-
дел се нарекува математичко моделирање. Математичките моде-
ли се користат најчесто во природните науки и инженерските 
дисциплини (како што се компјутерските науки и електротехни-
ката), како и во општествените науки. Еден добар модел може да 
помогне да се објасни системот и да се проучат ефектите на раз-
личните компоненти и да се направат предвидувања за однесува-
њето.  

Често кога инженерите анализираат систем за контрола или 
оптимизација, тие користат математички модел. Во анализата, 
инженерите можат да изградат дескриптивен модел на системот 
како хипотеза за тоа како системот може да работи или да се 
обидат да проценат како непредвидливиот настан може да влијае 
на системот. Слично на тоа, во контролата на системот, инжене-
рите можат да пробаат различни контролни пристапи во симула-
циите. 
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ШАПЛИ – ШУБИК ИНДЕКС НА МОЌНОСТ 
– ОД ТЕОРИЈА ДО СЕКОЈДНЕВИЕ

Стево Ѓоргиев 1  
1 ООУ „Кирил и Методиј“, с. Стојаково, Богданци 

e-mail: stevo_gvg@yahoo.com  

Теоријата на игри е релативно млада дисциплина во областа 
на математиката. Комбинацијата од повеќе математички дисци-
плини, теоријата на веројатност, математичкото програмирање, 
како и комбинаториката, ја прават оваа дисциплина доста важна 
во секојдневното работење на економскиот и политичкиот сек-
тор.  

Шапли – Шубик индексот на моќност е дело на истоимените 
пронаоѓачи и претставува добар показател за преземање или не-
преземање на одреден потег, во одредена ситуација, од одредена 
политичка или економска структура. Овој индекс на моќност се 
базира на теоријата на коалиционите игри и ја претставува важ-
носта на единката во групата при донесување одредена одлука. 
Поточно, Шапли – Шубик индексот на моќност е специјален слу-
чај од вредноста на Шапли како концепт на решение на коалици-
оните игри. Посебен акцент во овој истражувачки труд, ќе се ста-
ви на теориската поткрепа на моќноста на овој индекс, матема-
тичката издржаност за неговата важност, како и неговата импле-
ментација во секојдневните случувања. 
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ТОПОЛОШКА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ 

Марко Карбевски 1 

1 Сорсикс / МАНУ 

e-mail: Marko.Karbevski@gmail.com , Marko.Karbevski@Sorsix.com

Во последните години сме сведоци на огромен напредок во 
полето на машинското учење, како во научните академски круго-
ви, така и во индустријата. Една од гранките на машинското уче-
ње која е во подем е токму тополошката анализа на податоци. Таа 
се занимава со анализа на податоците преку издвојување на топо-
лошките и геометриските својства на податоците. 

Во ова излагање, согласно прегледните трудови на Л. Васер-
ман (L. Wasserman), Б. Мишел (B. Michel) и Ф. Шазал (F. Chazal), 
ќе се обидеме да презентираме дел од техниките и примените на 
тополошката анализа на податоци на реални проблеми. 
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ПРИМЕНА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАВЕНКИ  
ПРИ СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА НА СТРУКТУРАТА 
НА ЗЕМЈОТРЕСИТЕ 

Дитар Мемеди 1 

1 Градежен факултет, 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
е-mail: ditarm2@gmail.com 

Земјотресите, во зависност од интензитетот, се причина за 
големи човечки и материјални штети. Проблемот со опишување 
на сеизмичките бранови и разбирањето на нивната природа 
претставува една важна проблематика која бара соодвени знае-
ња од геологија, физика и математика.  

Иако во пракса е невозможно егзактно опишување на сеиз-
мичките бранови, во ова излагање ќе биде презентирана мате-
матичка формулација на овие бранови и соодветни диференци-
јални равенки за нивно опишување. 
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МОДЕЛИ НА ПОВЕЌЕПАРАМЕТАРСКА РЕГРЕСИЈА 
ПРИМЕНЕТИ ВО ДОМЕН НА ВРЕМЕНСКИ СЕРИИ 

Никола Мицковски  1  
1  Факултет за електротехника и информациски технологии, 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

e-mail: nikolamickovski@gmail.com 

Моделите на регресија се најчеста појдовна точка при моде-
лирање различни процеси. Иако, честопати сметани за „еднос-
тавни“ и недоволно добри да објаснат сложени нелинеарни за-
висности, токму нивната едноставност и лесна интерпретација ги 
прави прв избор за модели кои посложените модели треба да ги 
надминат во поглед на перформанси. 

 Бизнис-сферата на пазарот на електрична енергија е реа-
лен домен во кој може да се применат моделите на регресија. Во 
овој бизнис-домен, податоците одговорни за градење и тестира-
ње на моделите се таканаречени временски серии, т.е. низи од 
дискретни настани, придружени со временски отпечаток (time-
stamp). Поради тоа, постојат одредени услови кои временските 
серии мора да ги исполнат (трансформации, отстранување на 
тренд, стационаризација и др.), за моделите на регресија да бидат 
изградени на вистински начин. 

 Преку почетен вовед во пазарот на електрична енергија, 
целта на ова излагање е да се даде преглед на одредени видови 
трансформации кои водат до стационарни временски серии, како 
и да се наведат повеќе опции при моделирањето со регресија 
(повеќе различни модели). Крајната цел е да се изградат солидни 
модели кои можат да најдат реална примена кај фирмите кои 
работат во доменот на трговија со електрична енергија. 
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ПРИМЕНА НА ТЕОРИЈАТА НА ГРАФОВИ ВО 
ЗАДАЧАТА НА СОБИРАЊЕ КУПОНИ 

Гордана Николовска 1, Марко Димовски 2 

1 СУГС „Георги Димитров“, Скопје 
2 Институт за математика,  
  Природно-математички факултет, 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
e-mail: gordana.nikolovska.93@gmail.com, 

 mdimovski16@gmail.com 

Случајно талкање по граф со почеток во произволно теме е 
секоја низа од темиња која се формира со движење кон случајно 
одбрано соседно теме. Очекуваниот број чекори кој е потребен за 
на овој начин да биде посетено секое теме од графот барем по 
еднаш, се нарекува време на целосно покривање на графот. Ќе 
покажеме како горното ограничување на оваа вредност може да 
даде интересен заклучок при решавање на познатата задача на 
собирање купони која гласи:  

Во една кутија има купони од n различни видови во неогра-
ничена количина. Ако влечеме по еден купон од кутијата, колку 
извлекувања ни се потребни за да собереме барем по еден купон 
од секој вид?  
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НА „ТЕМНАТА СТРАНА“: ОД ЗАБЛУДА И 
МАНИПУЛАЦИЈА ДО ЛАГА И ИЗМАМА 

Невена Серафимова 1 

1 Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје 
e-mail: nevena.serafimova@gmail.com 

Што сé може да се сретне на темната страна на математич-
ката уметност? Броевите се моќно оружје, кои вешти раце можат 
лесно да ги претворат во средство за измама и манипулација. 
Растечката зачестеност и разните форми на примена на манипу-
лативниот пристап, придонел да се создадат нови поими како 
математичарство и доказничарство, означувајќи ја практиката 
во која математиката и доказот се применуваат на погрешен 
начин, во наведување наместо разјаснување. Од друга страна, пак, 
техниките на измама се издвоиле како своевиден биолошки меха-
низам на преживување, чијашто еволуција има цел да овозможи 
предност во играта на опстанок. Како се користат некои од овие 
техники, целите, пристапот и моделите кои притоа се применува-
ат, ќе се разгледаат низ теоретски и практични примери од еконо-
мијата, политиката, теоријата на игри и хипер-игри. 
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ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА 
РИЗИК И НЕИЗВЕСНОСТ 

Ирена Стојковска 1  
1 Институт за математика, 

  Природно-математички факултет, 

  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

e-mail: irenatra@pmf.ukim.mk, irena.stojkovska@gmail.com 

Носењето одлуки, т.е. одлучувањето, е составен дел од секој-
дневниот живот на човекот. Многу често при носењето одлуки 
треба да одбереме една од две или повеќе понудени можности без 
да бидеме сигурни за последиците од нашиот направен избор.  

Задача на теоријата на одлучување е изучување и примена 
на методите за одредување на најдобриот избор во услови на ри-
зик, кога не се знае што ќе се случи, но е позната распределбата 
на веројатности на сите можни исходи, или, во услови на неизвес-
ност, кога ниту се знае што ќе се случи, ниту е позната распре-
делбата на веројатности на исходите. Теоријата на одлучување е 
интердисциплинарна област која ја проучуваат и применуваат 
економистите, статистичарите, психолозите, биолозите, филозо-
фите, а наоѓа примена и во политичките и другите општествени 
науки, како и во компјутерските науки.  

Основен постулат на теоријата на одлучување е вреднување 
на донесената одлука само според последиците од таа одлука. На 
пример, кај наједноставните проблеми на одлучување во услови 
на ризик, кај кои на последиците може да им се доделат моне-
тарни вредности, најчесто за најдобра одлука се зема одлуката 
чии последици имаат највисока очекувана монетарна вредност.  

Ќе се обидеме преку примери да изложиме некои од повли-
јателните критериуми (теории) за донесување најдобри одлуки, 
почнувајќи од критериумот на очекувана вредност, теоријата на 
очекувана корисност, теоријата на перспектива и теоријата на 
кумулативна перспектива, односно да согледаме како со помош 
на математиката може да се измоделира психолошката природа 
на човекот при процесот на носење одлуки.   
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ПРИМЕНА НА АЛГЕБАРСКИТЕ ХИПЕРСТРУКТУРИ 
ВО ПРИРОДНИТЕ НАУКИ 

Катарина Тодоровска 1  
1 Институт за математика, 

  Природно-математички факултет, 

  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

e-mail: tekatarina@gmail.com 

Примената на математиката во други дисциплини, како на 
пример во информатиката, биологијата, хемијата, физиката, итн., 
во последниве децении е една од целите на проучувањето на 
теоријата на хиперструктури. Кај хиперструктурите, наместо со 
обични алгебарски операции, се работи со таканаречени хипер-
операции, т.е. пресликувања од директниот производ на дадено 
множество H  во непразни подмножества на тоа множество. Мно-
жеството H  заедно со една или повеќе хипероперации се нареку-
ва алгебарска хиперструктура. Наједноставна хиперструктура е 
хипергрупоид. 

Основната цел на оваа предавање е да се дадат примери на 
примена на хиперструктурите во генетиката, хемијата и физиката 
на елементарни честички. 
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ПАТУВАЊЕ ВО ВРЕМЕТО 

Кoстадин Тренчевски 1  
1 Институт за математика, 
  Природно-математички факултет, 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
e-mail: kostadin.trencevski@gmail.com 

Овој труд претставува еден обид да се одговори на некои 
прашања меѓу кои: 1. Дали светот во кој живееме е строго детер-
миниран во настаните, или, пак, ние можеме да влијаеме врз 
идните настани? 2. Дали постои машина – времеплов која би па-
тувала низ времето (во минатото и во иднината), а ние визуелно 
или звучно би добиле некои информации во врска со патување-
то? 3. Дали и луѓе би можеле да патуваат заедно со таа машина? 
4. Која е научната основа на патувањето во времето? 5. Дали
постојат паралелни светови? 

 Стартувајќи од повеќедимензионалното простор-време, се 
доаѓа до некои резултати. На пример, се покажува дека за да се 
дојде до поместување во времето за t∆ , потребно е да дојде до 
промена на енергијата на телото за E∆ , така што да важи 

E
E

T
t ∆
=

∆ , 

каде што Е е вкупната енергија на телото, а 91014 ⋅≈T години, што 
се смета за староста на универзумот. Притоа, битно е да се напо-
мене дека до промена на енергијата E∆  треба да се дојде на тој 
начин што истовремено ќе бидат блокирани и транслацијата во 
просторот и ротацијата во просторот.  
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АНАЛИЗА НА ТEMPO ОКСИДАЦИЈАТА НА ПАМУК СО 
СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ 

Емилија Тошиќ 1, Павел Димовски 1, Игор Јорданов 1 
1 Технолошко-металуршки факултет,  

  Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

e-mail: tosic_emilija@tmf.ukim.edu.mk, dimovski.pavel@gmail.com, 
  jordanov@tmf.ukim.edu.mк 

Целулозата е најзастапен природен и биоразградлив поли-
мер кој во последно време има различна примена особено за до-
бивање на биоактивни функционални материјали кои имаат спо-
собност да ги деактивираат фунгите, бактериите и вирусите. До-
бивањето на биоактивните материјали вклучува површинска мо-
дификација и функционализација на целулозата со соодветни 
хемикалии.  

Оксидацијата на целулозата е метод за функционализација 
со која се создаваат карбоксилни и алдехидни групи со регулира-
ње на pH, температурата, времето на реакција и концентрацијата 
на оксидационото средство. Таа може да се изведе на примарните 
(C-6) или на секундарните (C-2 и C-3) хидроксилни групи  и може 
да биде селективна и неселективна. Селективната оксидација мо-
же да се постигне со TEMPO оксидационото средство (2,2',6,6'-
тетаметилпиперидин-1-оксил) кое дејствува на хидроксилната 
група на C-6 атом. Влијанието на присуството на натриум бромид 
и времето на рекација на создадените функционални групи со 
TEMPO оксидацијата на памук е следено со статистички метод на 
анализа на варијанса (ANOVA). Овој статистички метод овозмо-
жува идентификација на влијанието на значајноста на парамет-
рите на оксидација за кратко време. Резултатите од ANOVA 
анализата потврдуваат дека присуството на натриум бромид има 
значајно влијание на карбоксилните групи, додека времето на 
реакција нема значајно влијание. Покрај тоа, ANOVA потврдува 
дека присуството на натриум бромид и времето на реакција 
немаат значајно влијание на алдехидните групи. 
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БИНАРНИ КВАДРАТНИ ФОРМИ 

Адмир Хусеини 1 

1 Центар за математичко образование „Гаус“, Тетово 

e-mail: admir@gauss-school.com  

Во овој труд ќе презентираме неколку теореми во врска со 
претставувањето на природните броеви преку бинарни квадратни 
форми:  

2 2( , ) .   n q x y ax bxy cy  

Ова е интересаен проблем од класичната теорија на броеви и 
неговото решение е поврзано со интересни и елегантни теореми 
и концепти кои во денешната литература се проучуваат како дел 
од алгебараската теорија на броеви.  

Ќе презентираме некои основни резултати, критериуми за 
еквиваленција помеѓу две форми и нивна редукција до минимал-
ни форми. Трудот ќе се состои од следните теми: 

 Бинарни квадратни форми; 
 Еквиваленција на бинарни квадратни форми; 
 Редукција на квадратни форми. 

Доказите се елементарни и се потпираат врз основни знаења 
за групи од матрици. 
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ЗОШТО ДОКАЗИТЕ НА ТЕОРЕМИ ВО НАСТАВАТА  
ПО МАТЕМАТИКА СЕ ИЗОСТАВЕНИ ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 Живко Ангеловски 1 

1 ООУ „Никола Карев“ -Пробиштип 
e-mail: zivkoangelovski@gmail.com 

Доказите (на својства, теореми или задачи) во наставата по 
математика имаат особено значење за реализирање на нејзините 
цели, како од образовен, така и од воспитен карактер. Со докажу-
вање на теоремите, учениците подобро ги запознаваат матема-
тичките поими и врските меѓу нив. Во процесот на докажување 
тие користат одредени логички закони и основни правила за 
изведување заклучоци, а на тој начин се развива нивното логич-
ко и математичко размислување.  
        Целта на оваа презентација е да се укаже на недостатокот од 

докажување задачи, теореми и својства во наставата по математи-
ка во основно образование. Неколку години наназад се забораве-
ни и изоставени директните, индиректните, синтетичните и дру-
ги видови докази, што резултира со намален интерес и активно 
учество на учениците за време на и по часовите.  

Наставната пракса во последните години покажува примена 
на догматскиот пристап на изучување теореми, при што ученикот 
е пасивен посматрач на кој му се пласира готова теорема, задача 
или својство која не го поттикнува на никакво размислување. 
Многу поефективен пристап во наставата би бил пристап кон 
докажувањето во кој ученикот се става во ситуација преку лабора-
ториска работа или разрешување на некој проблем, под надзор 
на наставникот, сам да дојде до заклучокот што ќе го формулира 
како тврдење. Со овој начин на работа се зголемува интересот кај 
учениците и се развиваат нивните креативни способности и 
критичко мислење. 
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MОДЕЛИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

Игор Богданоски 1, Моника Богданоска 2 
1 ООУ,,Блаже Кoнески”, Прилеп 
2 ООУ,,Климент Охридски”, Прилеп  
e-mail: bogdanoskiigor@oublazekoneski.edu.mk, 

 monika.elim@yahoo.com 

Во многу земји во светот математичкото моделирање е една 
од главните компетенции кои учениците треба да ги развијат во 
текот на нивното математичко образование. Главната позитивна 
одлика на математичкото моделирање е учењето да се донесуваат 
одлуки.  

Зошто е важно да се конструираат модели? Со реалните 
системи невозможно е да се експериментира, т.е. реалните систе-
ми се премногу скапи или се преопасни за да се експериментира 
со нив, додека моделирањето ни овозможува подобро да го разбе-
реме оригиналниот проблем. Со мoделирањето можат да се на-
прават и системи кои дотогаш не постоеле, ни овозможува да ја 
предвидиме иднината и да правиме прогнози.      

Кога учениците треба да почнат да се подучуваат со 
математичко моделирање? Во некои земји математичкото моде-
лирање веќе е задолжително во основното образование, додека 
во некои други тоа се прави во средното образование. Денес со 
зголемената достапност на компјутерите, наставниците во многу 
земји стануваат се повеќе и повеќе заинтересирани за предавање 
на математичко моделирање колку што е можно порано во обра-
зовниот систем. Учениците треба да започнат да решаваат 
одреден дел од проблемот „со глава и на рака“, со користење кал-
кулатор, молив и хартија а потоа да преминат кон другите делови 
со користење, на пример, Geogebra или Wolfram Alpha. 

За да се учи математика во денешното дигитално време мо-
раме да препознаеме дека старата училишна содржина и старите 
методи се надминати од дигиталните технологии кои нè придви-
жија кон таканареченото математичко златно време. 
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МАТЕМАТИЧКИ ЗАДАЧИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РЕФЛЕКСИЈАТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД  
ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА 

 Валентина Гоговска 1

1 Институт за математика, 

  Природно-математички факултет, 

  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

e-mail: valentine.gogovska@gmail.com  

Математичките задачи и нивното решавање се ефективно 
средство за развивање на математичката дејност и креативноста 
кај учениците. Рефлексијата се поврзува со „аха“ моментот, а е 
неопходна за создавање трајни и структурни знаења кај учени-
ците. Во овој труд ќе бидат избрани соодветни задачи за најмла-
дите ученици од првите пет одделенија со кои рефлексијата ќе се 
поттикне и дополнително мотивира. Се надевам дека овој труд 
ќе мотивира многу наставници и ќе придонесе за одржување на 
математичкиот талент кај учениците и зголемување на љубовта 
и интересот кон математиката. 
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АЛАТКИ ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО 
МАТЕМАТИКА ВО 21 ВЕК 

 
Јилмаз Деликташ 1  
1 ПСУ „Јахја Кемал“, Скопје 
e-mail: yilmaz.deliktas@ykc.edu.mk 

 
Генерацијата Z (Gen Z), позната и по повеќе други имиња, е 

демографската група по милениумците (Gen Y). Не постои преци-
зен датум кога започнува генерацијата Z, но демографите и ис-
тражувачите обично ги користат средината на 1990-тите до сре-
дината на 2000-тите години како години на раѓање. 

Повеќето припадници на генерацијата Z го користат интер-
нетот уште од рана возраст и се задоволни со технологијата и со-
цијалните медиуми. Барајќи ги највпечатливите карактеристики 
на генерацијата Z, доаѓаме до констатација дека „тие се дигитал-
ни домородци“. Тие бараат апликации кои ќе ги користат во 
секоја ситуација. 

Како наставник, не е лесно да се следи наставната програма 
и во исто време да се направат лекциите попријатни за ученици-
те. Би сакал да ги споделам со вас апликациите и игрите на кои 
наидов за време на планирањето на наставата за оваа генерација. 
Некои од нив се: 

1) Kahoot  https://kahoot.com/ 
2) Sumaze  https://integralmaths.org/games/sumaze/ 
3) Plickers  https://www.plickers.com/ 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ 
НА МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА И ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ 
РЕДОВНАТА НАСТАВА ПО МАТЕМАТИКА 

Даниела Димишковска 1
1 ООУ „Наум Охридски“, Булачани, Скопје 
e-mail: ddimiskovska@gmail.com 

Основната цел на организирањето слободни ученички актив-
ности во училиштата е создавање услови за индивидуализација 
на воспитно-образовниот процес, т.е. за задоволување и негување 
на индивидуалните интереси и способности на учениците. Во 
контекст на ова, математичките секции во основните училишта 
би требало да се организираат со единствена цел – учениците да 
ја изразат својата креативност и кај нив да се развие љубовта кон 
математиката како наука. Систематичност, уредност, прецизност, 
темелност, истрајност, критичност во работата, се само некои од 
карактеристиките на личноста кои ученикот неосетно ќе ги стек-
не. Реализацијата на математички проекти во рамки на матема-
тичката секција, се чини, двојно ги зголемува придобивките за 
учениците, како и задоволството од работата кај наставникот. 
Меѓу нив: развивање на вештините за тимска работа, вештини за 
донесување одлуки самостојно и во рамки на тимот, способности 
за артикулација и аргументација, планирање и поделба на работ-
ните задачи, користење различни средства за работа, интеграција 
на резултатите, создавање краен производ и др. Преку проектите 
се овозможува учениците самостојно (работејќи во тимови и гру-
пи) да дојдат до повеќе сознанија за одредена тема, а притоа тие 
да се централна личност во процесот на учење. Вака стекнатите 
знаења се трајни и применливи. Во ова излагање ќе ги пренесам 
своите искуства од реализацијата на неколку математички 
проекти во рамки на математичката секција во моето училиште и 
ќе презентирам некои од нив. Исто така, ќе биде направен краток 
осврт на влијанието на овие активности врз поведението и 
постигањата на учениците-учесници во редовната настава и како 
тоа се одразува врз другите ученици во одделението. 
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ПОИМОТ ФУНКЦИЈА ВО НАСТАВАТА 
ПО МАТЕМАТИКА  

 Лимонка Коцева Лазарова 1, Марија Митева 1

1 Факултет за информатика,  
  Универзитет „Гоце Делчев“- Штип 
e-mail: limonka.lazarova@ugd.edu.mk, marija.miteva@ugd.edu.mk 

Совладувањето на поимот функција во наставата по матема-
тика во основно и средно образование е од големо значење за 
разбирање на многу други математички поими и идеи. Поимот 
функција на учениците може да им биде објаснет со различни 
репрезентации и модели: визуелни, графички или симболички. 
Претставувањето на функциите може да биде различно: со гео-
метриски облици, независни-зависни променливи, бројни низи, 
подредени парови, графици во Декартов координатен систем, бар 
графови или симболички со f(x). Доколку репрезентацијата на 
функциите започнува најпрво неформално, со примери од секој-
дневниот живот и постепено преминува кон формално и апс-
трактно, дотолку повеќе се олеснува разбирањето на овој важен 
математички поим. Разгледан е еден реалистичен пристап кон 
функциите којшто им помага на наставниците по математика да 
го доближат овој важен поим на своите ученици, за понатаму 
учениците правилно да го користат не само во математиката, ту-
ку и во останатите науки.  
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ГЕОМЕТРИСКИ ДОКАЗИ ЗА ИРАЦИОНАЛНОСТ  
НА НЕКОИ КВАДРАТНИ КОРЕНИ 

 
Делчо Лешковски 1, Валентина Миовска 2  
1 Меѓународен Балкански Универзитет, Скопје  

2 Институт за математика, 

  Природно-математички факултет,  

  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје  

e-mail: dleskovski@ibu.edu.mk, miovska@pmf.ukim.mk 

 
Разгледуваме некои геометриски докази за ирационалност 

на 2  дадени од Апостол, Калман, Мена и Шахриари, Морено и 
Гарсија-Кабалеро. Разгледан е и геометрискиот доказ за ирацио-

налност на 2  на Тиненбаум, како и негови генерализации за 

3 , 5  и 6 , дадени од Милер и Монтекју. Користејќи ја Евкли-
довата теорема за висината во правоаголен триаголник спуштена 

кон хипотенузата, даваме доказ за ирационалност на 3  и пооп-

што за 12 n . Сето ова е направено со цел преку геометриски до-
кази да се визуелизираат и доближат до учениците стандардните 
школски докази за ирационалност на некои квадратни корени. 
Исто така, намерата е да се мотивираат учениците, преку постап-
ки слични на дадените, самите да ја истражуваат ирационалноста 
и на други броеви. 
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РЕШАВАЊЕ ЗАДАЧИ СО СИМПЛЕКС МЕТОДОТ 
ВО EXCEL И MATHEMATICA 

Марија Љубеновска 1, Билјана Златановска 1

1 Факултет за информатика,  

  Универзитет „Гоце Делчев“- Штип 

e-mail: marija.101967@student.ugd.edu.mk, 
  biljana.zlatanovska@ugd.edu.mk 

Симплекс методот е итеративна процедура која овоможува 
насочено испитување на базните програми со познатa почетнa 
базнa програмa преку генерирање низа од точки така што сите од 
нив се базни допустливи решенија на системот од ограничувачки 
равенства за ЛП-задачата дадена во стандарден облик. По коне-
чен број чекори се добива конечна оптимална програма или 
добиваме сознание за нејзино непостоење. Достапноста на IT 
алатките во училница ни овозможуваат брзо, лесно и успешно 
користење на овој метод. Подобни IT алатки за решавање задачи 
од линеарно програмирање со симплекс методот се Еxcel и 
Mathematica. 
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ПРЕДЛОГ ЗАДАЧИ ЗА ДОДАТНА НАСТАВА ПО 
МАТЕМАТИКА СО КОРИСТЕЊЕ НА ДИНАМИЧКИ 
СОФТВЕР 

 
Јасмина Маркоска 1, Ѓорѓи Маркоски 2  
1 СУГС„Георги Димитров“, Скопје 
2 Институт за математика,  
  Природно-математички факултет 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
e-mail: jmarkoska@gmail.com, gorgi.markoski@gmail.com  

 
Избрани се неколку задачи кои може да се реализираат на 

часовите за додатна настава по математика со учениците од сред-
ното образование. Главната идеја е како со помош на динамички 
софтвер да се реализираат ефектите на додатната настава. Во од-
редени делови од часот динамичкиот софтвер може да ја преземе 
улогата на олеснувач на активностите на часот. 
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КРЕИРАЊЕ ЛИСТИ ВО ДИНАМИЧКИ СОФТВЕР 

Ѓорѓи Маркоски 1, Јасмина Маркоска 2 
1 Институт за математика,  
  Природно-математички факултет 
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
2 СУГС„Георги Димитров“, Скопје  
e-mail: gorgi.markoski@gmail.com, jmarkoska@gmail.com 

Избрани се неколку примери и задачи кои може да се реа-
лизираат со помош на наредбите за креирање листи во динамич-
ки софтвер. Направена е споредба од користење на наредбите за 
креирање листи во повеќе различни пакети кои им се достапни 
на наставниците, учениците и студентите. 
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ПРИМЕНА НА ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАЊЕ  
ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 

Анета Соклевска 1
1 ООУ „Славко Лумбарковски“, с. Новаци, Битола 
e-mail: anetasoklevska@gmail.com 

        Учениците во современата настава својот развој треба да го 
остваруваат преку учење со разбирање, сами да ги откриваат кау-
залните врски меѓу појавите и да учествуваат во донесувањето на 
заклучоци.   
        Современата настава по математика во одделенска настава, 

како никогаш досега е ставена пред предизвикот знаењата стек-
нати на часот да бидат применливи и на часовите по другите 
наставни предмети, знаењата стекнати во училницата да бидат 
применливи и надвор од неа. Поврзувањето на теоријата со прак-
тиката во наставата во почетните одделенија се врши главно пре-
ку текстуалните задачи, бидејќи преку текстот на задачата се до-
ловуваат различни практични ситуации во кои секојдневно се 
наоѓаат учениците. Нивната правилна примена и методска рабо-
та е база за индивидуалниот напредок во математичките знаења 
на секој ученик во согласност со неговите можности, интереси и 
индивидуални карактеристики. 

      Имајќи го предвид претходното во фокусот на теоретските 
и практичните изнесувања на овој труд ги ставам: техниките кои 
придонесуваат за полесно разбирање на барањата на текстот на 
текстуалната задача, на условите на задачата, правилното повр-
зување на дадените податоци, решавање, донесување одговори и 
дополнителна работа − поврзување со слични задачи и практич-
ни ситуации.  

        Искористени се техники од обуките за математичка писме-
ност од проектот „Со читање до лидерство“, разработени и моди-
фицирани низ конкретни примери од текстуални задачи од содр-
жините по математика во одделенска настава.  
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СПОРЕДУВАЊЕ НА ПОСТИГНАТИОТ УСПЕХ ПО 
МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ  
ОД VIII И IX ОДДЕЛЕНИЕ  

 
Анкица Спасова 1, Викторија Илиеска 2 

1 ООУ „Тихомир Милошевски“, Скопје 

2 ООУ „Коле Неделковски“, Скопје 

e-mail: a_kaladziska@yahoo.com, vikiiki@gmail.com 
 

Корелацијата во наставата, трајните и применливи знаења 
при преминот од пониско во повисоко ниво во една област, како 
и корелацијата од една во друга или во повеќе научни области, 
поконкретно во содржините од еден во друг или во повеќе нас-
тавни предмети, се дел од главните цели на образовниот процес.                                                                                                           

Во основата на многу евалуации кои се спроведуваат во нас-
тавата во училиштата, најчесто од самите наставници, е токму 
евалуацијата која дава информации за врските меѓу најсродните 
природни науки, во конкретниов случај  математика и физика. 
Самото истражување со одредени заклучоци може да придонесе 
за унапредување како на процесот на поучување, така и на проце-
сот на учење и постигнување подобри резултати и тоа не само 
при усвојување на знаењата, туку токму во применливоста на зна-
ењата и стекнување на трајност и квалитет. Неретко самоевалуа-
цијата спроведена од самите наставници е процес кој наставни-
кот го спроведува за да изврши проценка на својот начин на ра-
бота, со цел собраните информации и изведувањето заклучоци од 
нив да му послужат како коректор на сопствената настава во на-
сока на нејзино подобрување.         
            Во ова истражување спроведено од предметни наставници 
по математика и физика за основно образование, изведени се за-
клучоци за зависноста меѓу успехот на учениците по: математика 
во VIII и во IX одделение; по физика во VIII и во IX одделение; по 
математика и физика во VIII и во IX одделение, како и  зависнос-
та на општиот успех на учениците во VIII и во IX одделение од 
полот на учениците. Како алатка е користено сумативното оцену-
вање на учениците на примерок од 36 ученици од две основни 
училишта во Скопје. 
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ЗАДАЧИ ОД ОТВОРЕН ТИП ВО НАСТАВАTA 
ПО МАТЕМАТИКА  

 
Даниела Стојановска 1 

1 ООУ„Христијан Карпош“, Куманово 
e-mail: dani_hrst@yahoo.com 

 
Современата настава е процес ориентиран кон оспособување 

на учениците за истражување на различни начини на разрешува-
ње на проблем, односно решавање на една задача. За моделира-
ње на овој процес  од особено значење е изборот на задачи со кои 
наставникот ќе ги унапредува математичките способности и кре-
ативното мислење на учениците. 

Решавањето задачи од отворен тип е наставна стратегија ко-
ја ги мотивира и стимулира учениците за креативни математич-
ки активности, ги поттикнува на комуникација, интерпретација и 
кон пошироко гледање на поставениот проблем.  

Во предавањето ќе бидат дадени примери на задачи од отво-
рен тип, задачи со повеќе начини на решавање, односно задачи 
со кои се нагласува процесот на решавање на проблемот, за смет-
ка на самото решение.  
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ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ 

Адријана Тодорова 1,  
1 ООУ „Петар Мусев“, Богданци 
e-mail: todorovaadrijana@hotmail.com 

Предавањето се однесува на Ератостеновиот експеримент, 
неговото изведување и примената во наставата по математика. 
Настанот „Ератостенов експеримент“ е организиран од Грчкото 
математичко здружение, со учество на регионалното Биро за на-
ука и култура за Европа при УНЕСКО, со седиште во Венеција, 
Италија, и е одобрен од Министерството за образование на Грци-
ја.  

Со Ератостеновиот експеримент се пресметува обемот на Зе-
мјата по меридијан. Тој  се изведува на пролетната и есенската 
рамноденица. За негово изведување потребни се училишта од две 
места на ист меридијан, на растојание не помало од 160 km. Во 
секое од училиштата во деновите есенската или пролетната  
рамноденицата, на пладне, учениците мерат должина на сенката 
на стап со должина од 1 метар и ги одредуваат падните агли (аг-
лите на паѓање), на сончевите зраци. Преку нив се одредува аго-
лот кој одговара на кружниот лак кој ги поврзува местата. Расто-
јанието помеѓу местата се одредува со Google Earth. Со добиените 
податоци се пресметува должината на кружница (меридијанот) 
од која се познати должината на кружниот лак и неговиот 
соодветен централен агол. 

 Организаторот доставува листа до сите пријавени училиш-
та кои се на ист меридијан и училиштата меѓусебно одбираат 
партнер-училиште со коешто соработуваат. 

Настанот претставува начин на согледување на примената 
на математиката како и за стекнување на нови познанаства 
помеѓу учениците од различни држави. 
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Еден убав и интересен начин да се продлабочат знаењата, но 

и да се популаризира математиката меѓу учениците е да се 
практикуваат вонучилишни работилници коишто се посветени 
на одредена тема. Во овој труд ја опишуваме нашата работа во 
рамките на манифестацијата „Ноември  Месец на науката“ во те-
кот на 2017 и 2018 година. Организиравме работилници на чети-
ри теми за ученици од прво до шесто одделение, а сите се водеа 
под заеднички наслов „Математиката е повеќе од бројки“. Внима-
вавме работилниците да бидат во склоп на материјалот што е 
изучуван на училиште или, пак, да не се бараат некои поголеми 
претходни познавања. Иако работевме со многу млада популаци-
ја, внимаваме работилниците да не бидат премногу едноставни, 
ниту, пак, да содржат софистицирана терминологија или ком-
плицирани математички изрази. Наша обврска беше да ги пот-
тикнеме учениците да забележат некоја шема, да состават некак-
ва фигура или да обопштат некоја идеја. Се надеваме дека низ 
игра им го доловивме возбудливиот, забавниот, па и корисниот 
дел од математиката.  
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