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Кренућемо испочетка... 

-1, 2.35, 4
7

 , итд.--------------називају се 
константе 
x, y, m, n² итд. -------------- називају се 
променљиве 
-5.3+75 ---------------------- назива се 
бројевни израз  
x²+ 4

𝑧𝑧+5
 --------------------- назива се 

алгебарски израз 
x²+3, a-2b, 𝑝𝑝

5
 -p²+3  итд. ----- назива се 

полином 
 
 Полиноми су алгебарски изрази у 

којима су рачунским операцијама +,- 
и * повезане константе и 

променљиве. 



Полиноми се деле на: 
Мономи –само константа, само 
променљива,производ константе и 
променљивих. Нпр. 3, -5С, XY³ итд. 
Биноми –два монома повезана операцијама + 
или -.Нпр.2+x³ 
Триноми – три монома повезана операцијама + 
или-.Нпр.2x³-2y+z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збир изложилаца променљивих  
које учествују у моному, 

који није константа, 
називамо степен тог монома. 

Ако је моном константа 
кажемо да је његов степен нула. 



• Моном се састоји од константе и променљивог дела. 

 
•                                          3 ∙ X²∙Y³ 
•                                       Нпр. X²∙Y  и -3X²∙Y 
•                                               2Y³  и  5Y³ 
• Сабирање монома (само ако су слични) и то тако што се 

променљиви део препише , а коефицијенти им се саберу. 
• Нпр.  5xy+7xy=(5+7)xy=12xy 
• Правило које смо применили је дистрибутивност. 
• За дати моном М њему супротан је –М. 
• Нпр. Супротан моном 2x је  -2x. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

За мономе који имају једнаке 
променљиве делове  

кажемо да су слични мономи. 

За полином који је написан у 
облику збира међусобно 

несличних монома је 
полином у сређеном облику. 



Полиноми у сређеном облику: 3 +X²−Y³, 3Y³+Y-5, итд. 
Полином у несређеном облику:3+2 X²-5 X²+ X-4 X=3-3 X²-3 X 
Задатак 1. Сабрати следеће мономе: 
а)-7 X+12 X=                       б) 2X²- 11X²+13 X²= 
Задатак 2. Израчунај вредност израза ако је X=-0,1 
100x³+2x² -10x= 
Пример сабирања полинома: 
 
 
 
 
 
 
Задатак 3. Сабери полиноме А+B, ako je А=5x² +6xY -Y² и  
B= -4x² +2xY +3Y²  

 



Пример одузимања полинома: 
 
 
 
 
 
 
 
Задатак 4. За дате полиноме A и B из примера 
одреди B-A. 
Задатак 5. 
 
Задатак 6. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Задатак 7.  
Реши једначину: 

 



 
 
 
 
 
 
Задатак 8.  

Множење полинома полиномом радимо тако што 
сваки члан једног полинома множимо са сваким 

чланом другог полинома. 



•                                            Пример.  
•                                           16X²-25=(4X)²-5²=(4 

X+5)(4X-5) 
•                                          Пример. 
•                                        137²-37²=(137+37)(137-37)=174*100=17400 

 
 

 
 
 
 

 

Разлика квадрата 
X²-Y²=(X+Y)(X-Y)  

Квадрат бинома 
 

(X+Y)²=X²+2 XY+Y² 
 

(X-Y)²=X²-2 XY+Y² 
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