
1 наставник:С.Захариева 

 

ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛЕН ТЕСТ 

  
 
 

1. Кој од следните многуаголници е конвексен? 

 
 

2. Заокружи го точниот одговор: 
а. Дијагоналите во ромб се еднакви 
б. Дијагоналите во ромб за заемно нормални 
в. Дијагоналите во ромб се паралелни 

3. На еден четириаголник трите внатрешни агли се 55  , 115         . Четврт от 
внатрешен агол е: 

а. 190     б. 90      в. 110     г. 20   
4. Заокружи го точното тврдење: 

а. Правоаголникот е трапезоид 
б. Дијагоналите во правоаголник се заемно нормални 
в. Спротивните страни во правоаголник се еднакви 

5. Заокружи го точното тврдење:Ако еден агол во паралелограмот е 35  , тогаш 
другиот е : 

а. 35     б. 55      в. 145      г.       
 
 
 

6. Дополни ги речениците: 
 соседни темиња на темето А се:___________________ 
 соседни агли на аголот α се:____________________ 
 дијагонали:_____________ 

7. Квадрат е ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ . 
8. Според бројот на парови паралелни страни четириаголниците ги делиме 

на:_________________________________________________________________________________ 
 

9. Искажи го признакот за правоаголник:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

10. Ако еден надворешен агол на паралелограм е 40  , тогаш внатрешните агли 
се:___________________________________ 

 

А:    ЗАОКРУЖИ ГО ТОЧНИОТ ОДГОВОР  

 

Б:    ДОПОЛНИ ГИ РЕЧЕНИЦИТЕ  
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11. Конструирај  паралелограм со страни 6 см и 4 см и агол  меѓу нив од 60  . 
Потоа повлечи ги дијагоналите од темето А. 

 
 
 

12. Одреди ги внатрешните агли во паралелограмот ако едниот агол е пет пати 
поголем од другиот. 

 
 
 

13. Конструирај квадрат со дијагонала 6 см.Нацртај ги неговите оски на 
симетрија. 

 
 
 

14.  Нека А и В се две темиња на паралелограм, а Ѕ е пресекот на дијагоналите. 
Најди ги останатите две темиња и повлечи висини од темето С. 

 
 
 .Ѕ 
 
 А  .                       .В 
 

15. За четириаголникот ABCD се знае дека  AB||CD , AD||BC. Од кој вид е 
четириаголникот. Образложи! 

 

 

В:    РЕШИ ГИ ЗАДАЧИТЕ  
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