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ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА: 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

 
1. Страната на еден триаголник е 6cm.  

a. Должината на соодветната страна кај сличен триаголник кој има два пати 
поголем периметар е______cm.  

б. Должината на соодветната страна кај сличен триаголник кој има 25 пати 
поголема плоштина е ______cm. 

в. Должината на соодветната страна кај сличен триаголник е 15cm. Периметарот 
на сличниот триаголник е __________ пати поголем од дадениот, а неговата 
плоштина е ___________ пати поголема. 

г. Должината на соодветната страна кај сличен триаголник кој има 5 пати 
поголема плоштина е ______cm. 

 

 

 

2. Нека се зададени два слични триаголници, така што: а=15dm, а1=18dm, h=20dm. Најди ја 
висината h1 и плоштината на триаголникот со страна а1. Најди го коефициентот на сличност 
на триаголниците. 

3. Катетите на еден правоаголен триаголник имаат должини 9dm и 8 dm. Пресметај ги 
должините на катетите на сличен со него триаголник што има плоштина 25 dm2. 

4. Страните на еден триаголник се однесуваат како 4:5:6. Конструирај го тој триаголник ако 
најдолгата висина му е 7cm. 
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ЗАДАЧА: Да претпоставиме дека сте избрале професија геометар. Пред вас стои проблем: Најди 
ги димензиите на нивата, нејзиниот периметар и плоштина, но на терен кој е недостапен. Како 
ќе се направи тоа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишете која задача  им била најинтересна на сите членови на групата(по кој било 
критериум: затоа што е најлесна или најтешка, затоа што не можеле да ја решат, затоа што 
до сега слична задача не била решена итн).  

И ОВА Е МАТЕМАТИКА... 

Геодетски техничар- геометар врши премер на теренот  и 
изработува геодетски и катастарски планови и врши и други работи во 
катастарот на недвижности и инженерско- технички активности, како што 
се просторното планирање, урбанизам, градежништво, транспорт, 
рударството и геологијата, енергетиката, земјоделство, шумарство, 
водостопанство, машинство и сл. 

ДЕФИНИЦИЈА 
 

10km 
70° 60° 


