
Предлог експерименти и истражувања од математика и 

информатика за креативниот центар 
 

Во првите неколку термини ќе се работи на тоа како се дизајнира 

истражување во математиката: избор на метод, поставување прашања, 

добивање информации, дизајнирање експеримент, формулирање хипотези, 

спроведување на експериментот, анализа на добиените податоци и 

исвлекување заклучоци со кои ќе се потврди или отфрли хипотезата.  Ќе се 

работи на примена на програмскиот пакет Microsoft Excel за обработка на 

податоци добиени при различни мерења и експерименти, нивно графичко 

прикажување, креирање хистограми и сл. Учениците ќе се запознаат и со 

Wolfram Demonstrations Project – колекција од илјадници математички 

демонстрации. 

 

 

1. Како мериме? (мерење објекти со различна големина и определување 

грешка на мерењето, споредување на резултатите) 

2. Која амбалажа е најекономична? (мерење димензии на амбалажа за сок од 

различни производители со цел да се утврди кој производ има најголем 

волумен, а користи најмалку материјал за пакување)  

3. Каква е геометрија на бонбоните М&М? (определување волумен на една 

бонбона) 

4. Математика и спорт  (дали од секоја позиција во полето која е еднакво 

оддалечена од кошот има еднакви шанси да се постигне кош)  

5. Колку е прецизен инструментот? (преку мерење на растојанието кое го 

поминува топче исфрлено од пиштол или катапулт)  

6. Раздели па владеј (определување плоштина на сложени геометриски слики) 

7. На која висина е змајот? (мерење висина на објекти користејќи опрема за 

мерење агли и својства на правоаголни триаголници) 

8. Банкарска математика (во која банка да се вложат парите, вкаматување...) 

9. Циркуларни криви  (користење на својства на кружницата за добивање 

криви) 

10. Како се добива бројот π? (генерирање низа за определување бројот) 

11. Која е тајната на златниот пресек?  

12. Математика и музика (поврзаност на математиката со музичките ноти, 

интервали и сл.) 

13. Каква е бојата на М&М бонбоната (колкава е можноста  случајно извлечена 

бонбона да биде црвена) 

14. Колкав е обемот на Земјата (Ератостенов експеримент) 

15. Колкава е големина на една популација? (проценка на големината на 

популацијата врз основа на избран примерок)  

16. Парадокс на роденденот (колкава е можноста двајца од група од 25 ученици 

да се родени во ист ден) 

17. Математиката и криминалот (примена на логиката за донесување заклучоци) 

18. Има ли математика во триковите со карти? 



19. Покривање со спидрони (користење низи од карактеристични рамнострани 

и рамнокраки триаголници) 

20. Како се добиваат фрактали?  

21. Магични квадрати (алгоритам за нивно креирање)  

22. Тајната на простите броеви (алгоритам за проверка дали даден број е прост) 

23. Колку е лесно да се хакира лозинка (креирање код за погодување на 

лозинката) 

24. Впишување и опишување круг во триаголник (користење геометриски 

аплети) 

25. Конвертор на бројни системи (креирање код за претворање број од декаден 

во бинарен и хексадекаден броен систем) 

26. Колку информации има на едно CD  (каква е врската меѓу количеството 

информации сместени на дискот и широчината на прстенот на неговата 

задна страна) 

27. Кој е автор на текстот? (креирање код за проверка на текст: број на зборови 

во решеница, должина на зборовите ...) 

28. Како се прават анимации? 

29. Креирање блогови 

30. Користење клауд технологија 

 

 


