
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД 

 

13. ЧАС       13.05.2021.     

 

1. Одреди координате тачке L која је симетрична тачки M(-4, 5) у односу на праву s ако је: 

а) права s паралелна са x-осом и садржи тачку S(0, 1); 

б) права s паралелна са y-осом и садржи тачку S(-2, 0); 

в) права s симетрала I и III квадранта. 

 

2. Тачке A(2, -3) и B(2,2) су темена једнакостраничног троугла. Израчунај обим тог троугла. 

 

3. Одредити координате темена B и D правоугаоника ABCD чији је сваки пар наспрамних страница 

паралелан једној од координатних оса, ако су крајње тачке дијагонале AC  A(1, -2) и C(4, 3). 

 

4. У координатном систему дате су тачке B(-2, -5) и C(3, -4). Одредити координате тачке A тако да тачка 

C буде средиште дужи AB. 

 

5. Одреди коефицијент: 

а) директне пропорционалности величина чијем графику припада тачка A(2, 10); 

б) обрнуте пропорционалности величина чијем графику припада тачка B(6, 3). 

 

6. Један молер за три сата изглетује и окречи 8 m
2
 зида. 

а) Колико ће изглетовати и окречити ако ради осам сати? 

б) Колико времена му је потребно да изглетује и окречи 34 m
2
 зида? 

 

7. Одреди које величине су директно а које обрнуто пропорционалне: 

а) укупна цена плаћеног воћа и количина купљеног воћа; 

б) суседне странице правоугаоника сталне површине P; 

в) пређени пут и брзина при равномерном кретању; 

г) брзина равномерног кретања тела и време потребно да се пређе пут од 20 km. 

 

8. Једна кројачица за 6 сати рада сашије 24 мајице. Претпоставимо да све кројачице шију мајице истом 

брзином.  

а) Колико мајица једна кројачица сашије за 1 сат рада? 

б) Колико мајица ће једна кројачица сашити за 9 сати рада? 

в) Колико мајица ће две кројачице сашити за 8 сати рада? 

г) За колико сати ће две кројачице сашити 40 мајица? 

 

9. Густина злата је g=19300 kg/m
3
. Колика је маса златне коцкице запремине 1 cm

3
? 

 

Домаћи задатак: 

 

1. У координатном систему дате су тачке А(1, 1), B(3, 1) и C(4,6). Одредити координате тачке D тако да 

четвороугао ABCD буде паралелограм. 

2. Ако је дужина основице једнакокраког троугла a=6,5 cm, изрази зависност обима од дужине крака 

троугла. Да ли су у овом случају обим и крак директно пропорционалне величине? 

 

 


