
 

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД 

 

ЧАС 14.   ТРОУГАО И ЧЕТВОРОУГАО,   4.6.2020. 
 

 
1. Дијагонала трапеза дели средњу линију трапеза на одсечке дужина 2 cm и 4 cm. Одреди дужине 

основица. 

2. Продужеци кракова једнакокраког трапеза образују угао од 80
о
. Одреди углове трапеза. 

3. Симетрала оштрог угла једнакокраког трапеза нормална је на наспрамни крак. Израчунај мере 

углова трапеза. 

4. Из темена тупог угла ромба конструисане су висине. Ако је мера угла између тих висина 70
о
, 

израчунај углове ромба. 

5. Израчунај површину правоугаоника ако се дужине страница односе као 2:3, а обим му је 60cm. 

6. Ако је обим паралелограма 42 cm, дужине страница се односе као 3:4 и оштар угао је 30
о
, израчунај 

површину паралелограма. 

7. У правоуглом трапезу дужина веће основице је 9 cm, а висина 6 cm. Ако је туп угао трапеза 135
о
, 

одреди површину трапеза. 

8. Квадрат и ромб имају једнаке површине. Ако је дијагонала квадрата 12 cm, а дужина једне 

дијагонале ромба 16 cm, одреди дужину друге дијагонале. 

9. Симетрала тупог угла паралелограма сече једну његову страницу под углом који је једнак једном од 

углова паралелограма. Израчунај углове паралелограма. 

10. Симетрала угла кога чине дијагонала и страница ромба образује са другом страницом угао од 66
о
. 

Израчунај углове ромба. 

11. Израчунај површину једнакокраког троугла ако је дужина његовог крака 12 cm, а угао при врху 30°. 

12. Израчунај површину троугла чије су дужине страница a=4 cm и b=5 cm, а угао између њих је 150°. 

13. У троуглу ABC је α=40° и β=80°. Под којим углом се види свака страница троугла из центра уписане 

кружнице? 

14. Дат је троугао ABC. Мера угла који граде симетрала угла γ(CE) и нормала из темена C на страницу 

AB(CD)  je 15°. Израчунај мере углова троугла ABC ако је CE=EB и угао код темена А је већи од 

угла код темена B. 

15. Два угла троугла су α=60° и β=72°. Одредити  углове које образују висине троугла које полазе  из 

темена датих углова. 

16. Израчунај површину троугла ако је размера једне странице и њој одговарајуће висине 4:3, а 

страница је за 3 cm дужа од висине. 
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