
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

6. час 

ТРОУГАО И ЧЕТВОРОУГАО 

14.04.2020. 

 

 

1. Над катетама AC и BC правоуглог ∆𝐴𝐵𝐶  конструисани су са спољне стране квадрати ACDM и 

BCEN . Нека су 𝑀1 и 𝑁1подножја нормале  из тачака M и N на праву AB . Доказати да је 

𝑀𝑀1+𝑁𝑁1=AB. 

 

2. У једнакокраком троуглу симетрала угла на основици и висина конструисана из истог темена 

граде угао од 30 .ͦ Израчунати углове тог троугла. 

 

3. Дат је правоугли  ∆𝐴𝐵𝐶 (∡𝐶 =  90 ͦ ). Над катетама тог троугла споља су конструисани 

једнакостранични троуглови 𝐴𝐶𝐸 и 𝐶𝐵𝐹 . Доказати да је 𝐶𝐸 ⊥ 𝐵𝐹. 

 

4. Дат је јернакокраки ∆𝐴𝐵𝐶, такав да је 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶. На продужетку странице 𝐴𝐶 преко темена 𝐶 

налази се тачка 𝐷 . Угао 𝐶𝐵𝐷 је два пута мањи од ∡𝐴𝐵𝐶. Колика је мера ∡𝐴𝐶𝐵  троугла 𝐴𝐵𝐶 ако 

је ∡𝐴𝐷𝐵 = 100 ͦ?   

 

5. У ∆𝐴𝐵𝐶 дужине странице 𝐵𝐶 = 10𝑐𝑚, 𝐴𝐶 = 5𝑐𝑚. Страница 𝐵𝐶 је продужена преко тачке 𝐶 до 

тачке 𝐸 и 𝐴𝐶 је продужена преко 𝐶 до тачке 𝐹, тако да је 2𝐵𝐸 = 3𝐵𝐶 и 𝐶𝐹 = 2𝐴𝐶. Ако се 𝐴𝐵 и 

𝐸𝐹 секу у тачки 𝑀 и важи  𝑀𝐹 = 27𝑐𝑚 колика је дужина дужи 𝑀𝐵? 

 

6. Симетрала оштрог угла ∡𝐴 паралелограма 𝐴𝐵𝐶D сече продужетак странице 𝐵𝐶 у тачки 𝐸, при 

чему је 𝐶𝐸 = 3𝑐𝑚. Израчунати дужине страница паралелограма, ако је његов обим 50𝑐𝑚. 

 

7. Дијагонала 𝐴𝐶 ромба 𝐴𝐵𝐶𝐷 има дужину 9𝑐𝑚. Нека су 𝑀 и 𝑁 средишта сраница 𝐶D и 𝐴D. Дужи 

𝐵𝑀 и 𝐵𝑁 секу  дијагоналу 𝐴𝐶 у тачкама 𝑃 и 𝑄. Израчунати дужину дужи 𝑃𝑄. 

 

8. Нека су 𝑀 и 𝑁 средишта страница 𝐴D и 𝐶D квадрата 𝐴𝐵𝐶𝐷. Дужи 𝐵𝑁 и 𝐶𝑀 секу се у тачки 𝑃. 

Доказати да је дуж 𝑃𝐴  једнака страници квадрата. 

 

9. Нека су 𝑃 и 𝑄 тачке у којима средња линија сече дијагонале трапеза. Доказати да је дуж 𝑃𝑄 

једнака полуразлици основица. 

 

10. Ако за унутрашње углове четвороугла 𝐴𝐵𝐶𝐷 важи да је ∡𝐵𝐴𝐷 половина правог угла, ∡𝐴𝐵𝐶 је за 

70  ͦвећи од ∡𝐵𝐴𝐷, а ∡𝐵𝐶𝐷 је за 70  ͦмањи од опруженог угла. Колика је мера највећег угла тог 

четвороугла. 

 

 

 

 

Ружица Миладиновић 

ruzica.miladinovic@prvagimnazija.edu.rs 


