
 

 

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД 

                       ЧАС 4.   3.04.2020.          ТРОУГАО ОСНОВНО 

 

1.Дат је једнакокраки троугао АBС (АС=BС). Доказати да су висине АМ и BN међусобно једнаке. 

Решење: Троуглови  ABM и ANB су подударни(угао код темена А и угао код теменаB  су једнаки, AB 

=AB ,угао MAB је једнак углу NBA) ,па следи подударност дужи АМ и NB. 

2.Докажи да су дужи чији су крајеви средине суседних страница правоугаоника међусобно једнаке. 

Решење: Нека је тачка К средиште дужи АВ, М средиште дужи ВС, О средиште дужи CD.Троуглови 

КМВ и ОСМ су подударни , па слди да је дуж КМ једнака дужи ОМ. 

3.Катета правоуглог троугла је 4см,а угао наспрам ње је 300.Одреди дужину хипотенузе. 

хипотенуза је 8 см 

4.Основица једнакокраког троугла има дужину 2 см,а дуж која спаја средишта основице и крака 3,2см. 

Одреди обим тог троугла. 

 Решење: Дуж која спаја средишта основице и крака је средња линија троугла. Крак је 6,4см ,обим је 

14,8 см. 

5.Која страница троугла АBС је најдужа ако је: 

   а) угао α1 оштар 

   б) α + β = 990 и α + γ = 1180 

   в) угао који граде симетрале углова β и γ једнак 1360? 

Решење: а) угао 𝛼 је туп, па је страница а најдужа. 

                б) Сабирањем леве са левом и десне са десном  добијамо 2𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 217 или 𝛼 + 180 = 21, 

𝛼 = 37.Значи  да је 𝛾 веће од 𝛽. Најдужа је страница с. 

                в) Уочимо троугао СВО где је тачка О пресек симетрала. У троуглу СВО  
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= 44 (према 

теореми да је збир два унурташња угла једнак трећем спољашњем углу) 𝛽 + 𝛾 = 88 , 𝛼=92. Значи 

страница  а је најдужа. 

6.Две странице троугла су 7см и 3 см.Одреди све могуће вредности за меру у центиметрима дужине 

треће странице троугла ако је она: 

  а) природан број 



 

 

  б) непаран природан број 

  в) паран природан број 

Решење: а) с>7-3,с<7+3 .Решења су 5,6,7,8,9 

б) 5,7,9 

  в) 6,8 

7.Две странице троугла су 10см и 16см, а трећа једнака је половини једне од датих страница. Одреди 

дужину треће странице. 

Решење: 16-10<5 не може. 16-10<8 може.Трећа страница је 8. 

8.У правоуглом троуглу одредити угао између симетрала два оштра унутрашња угла. 

Решење: Уочимо троугаоа АВО , где је тачка О пресек симетрала углова.Збир унутрашњих углова тог 

троугла је  +
𝛼
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= 180,𝛼 + 𝛽 = 90, 𝜑 = 180 − 45 = 135 
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