
Прва крагујевачка гимназија 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У 7. РАЗРЕД 

11. час, 6. 5.2021. четвороугао 1 

1. У спољашњој области правоугаоника ABCD конструисани су једнакостранични троуглови 

BCЕ и CDF. Доказати да је и троугао АЕF такође једнакостраничан. 

2. На страницама AB, BC, CD, DА квадрата ABCD дате су тачке M, N, P, Q тако да је 

АМ=ВN=СР=DQ. Доказати да је четвороугао MNPQ такође квадрат. 

3. Симетрала оштрог угла код темена А паралелограма ABCD сече продужетак старнице ВС у 

тачки Е, при чему је СЕ=3 см. Израчунати дужине страница паралелограма, ако му је обим 50 см. 

4. Дат је паралелограм ABCD (AB>BC). Над страницама AB  и BC са спољне стране 

конструисани су квадрати ABMN и BCPQ. Доказати да је  BD=MQ. 

5. Нека су E и F тачке на дијагонали  AC  паралелограма ABCD такве да је AE=CF. Доказати да је 

четвороугао  EBDF такође паралелограм. 

6. Доказати да су средишта страница произвољног конвексног четвороугла темена 

паралелограма. 

7. У паралелограму ABCD тачка М је средиште дужи АВ, а тачка N средиште дужи CD. Доказати 

да праве СМ и АN дијагоналу BD деле на три једнака дела. 

8. Узастопни углови једног четвороугла су α, α+200, α+300 и  α+500. Доказати да је овај 

четвороугао трапез. 

 

Домаћи задатак: 

1. Дужине страница једног правоугаоника су  12 cm и 5 cm. Симетрале унутрашњих углова тог 

правоугаоника се секу  у тачкама E , F , G, H . Површина четвороугла одређеног тачкама E , F , G 

и H je: 

 A) 23 cm2  B) 24 cm2  C) 30 cm2  D) 49 cm2  E) 24,5 cm2  N)не знам 

 

 

 

 

 



 

Решења: 

1. Доказујемо да су троуглови ABE, ADF и FEC подудсрни јер имају по један једнак угао        

( 900+600) и две једнаке странице. Одатле је АЕ=АF=FЕ. 

2. Доказујемо да су троуглови MNB, PCN, DPQ и QMA  подудсрни јер имају по један једнак 

угао ( 900) и две једнаке странице. Одатле је MN= PN=PQ=QM. 

3. Троугао АВЕ је једнакокрак. 

О=2(а+b),  

а+b=25  

a= b+3, кад заменимо у претходну једначину добијемо да је b=11 , а=14. 

4. Уочимо квадрате АВМN и BCPQ.Троуглови МВQ и  ВАD  су подударни (АВ=ВМ ,AD=ВQ, 

углови МВQ и ВАD су једнаки као углови са нормалним крацима), па је ВD=МQ 

5. Троуглови АВЕ и DCF су подударни(АВ=DC,AE=FC,угао BAE је једнак углу FCD). 

Троуглови DАЕ и ВCF су подударни(DА=ВC, АЕ= CF,угао DАЕ је једнак углу ВFC) 

6. Нека су тачке К,L,M,N  средишта страница AB,BC,CD,DA. 

KN=
1

2
DB, ML=

1

2
DB (средња линија троугла једнака је половини наспрамне странице и њој 

паралелна),што значи да је KN =ML. 

MN=
1

2
𝐴𝐶, KL=

1

2
𝐴𝐶 (средња линија троугла једнака је половини наспрамне странице и њој 

паралелна),што значи да је MN =KL. 

7. Тачка Е је тежиште троугла CDA па је DЕ=
2

3
ОD (тачка О је пресек дијагонала). 

Тачка F је тежиште троугла A  па је DЕ=
2

3
ОB . 

8. α+α+200+ α+300 +α+500=3600 

   4 α=2600 

    α =650, 𝛽 = 850, 𝛾 = 950, 𝛿 = 1150 

Домаћи задатак: 

1. 12*5-(25/2)*3+4*(1*1/2)=49/2 

 



 


