
Упутство и домаћи задатак за ученике VII –1 и VII – 2 разреда 

Наставник: Ива Кричковић 

Драги седмаци, 

Надам се да пратите емисије које се приказују на трећем програму РТС – а. До сада су 
приказане наставне јединице које смо ми у школи обрадилираније па се нећемо враћати на 
њих, а ви свакако наставите да их пратите (не шкоди да се обнови). 

Испод је домаћи задатакза вас из области ''Растављање полинома на чиниоце'', јер је ово 
област коју смо обрађивали последњих месец дана. 

1. Растави на чиниоце полиноме: 
 а) x412   

б) 22 25yx   

в) 49284 2  aa  
г) 322 182216 baabab   

д) 41625 x  

ђ) 422 33075 yxyx   

е) 
16

49
81 4 x  

ж) yxyxy 22 24159   

з) 224 162362 bbaa   

2. Реши једначине: 

 а) 032  xx  

 б) 0259 2 x   

в) 04 3  xx  

г) 04129 2  xx  
д) 0182 3  yy   

ђ) 098568 2  aa  

е) 0
81

25
16 2 x  

ж)   023442  xxxx  

 з)   02553 2  aaa  

Подсећам вас да приликом растављања полинома на чиниоце прво треба да примените 
дистрибутивност (уколико може), а након тога да уочите да ли може још нешто тј. да ли је 
разлика квадрата или је трином који се може записати у облику квадрата бинома. Уколико 
не може да се примени дистрибутивност, онда одмах треба да гледате ово друго. Полином 



треба да се растави на највећи могући број чинилаца. Ово правило треба да примените у 
оба задатка, с' тим што у 2. задатку, након растављања на чиниоце, треба и да решите 
једначину. 

Уколико буде неких питања или нејасноћа, можете ми писати на мејл: 
iva.krick@gmail.comили приступити групиMatematika7. razred - OŠ ''20. oktobar'', Vrbas на 
друштвеној мрежи facebook. Линк за ову групу је следећи: 
https://www.facebook.com/groups/498627377484058/ 

Урађен домаћи задатак ми пошаљите на наведену мејл адресу или у групу на 
facebook- у. 


