
ТЕМАТСКИ ТЕСТ2:ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ ВО РАМНИНА-1 

работен на _________________ 

име и презиме:_____________________________   одд.___  бр.во дневник______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 вкупно 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10  
0-30(1)   31-50(2)    51-74(3)   75-90(4)    91-100(5)             потпис од родител:_____________________ 

Дополни ги речениците: 

1. Основни поими во рамнинска геометрија се:______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
2. Тангента е __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

3. Радиус на кружница е _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
4. Две прави се паралелни ако_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

5. Полигонална линија е _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Заокружи ја буквата пред точниот одговор: 

6. Ако за точките А, В и С важи АВ���� + ВС���� > АС���� тогаш: 
а.  се колинеарни 
б.  не се колинеарни 
в.  се совпаѓаат 
г.  В лежи меѓу точките А и С 

7. Најголемата тетива во една кружница е 36 мм.Колку е дијаметарот на кружницата? 
а. 18 мм          б.  36 мм            в.  72 мм            г.  20 мм 

8. Ако к1 и к2 се кружници со радиуси 𝑟𝑟1 = 3𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑟𝑟2 = 4𝑐𝑐𝑐𝑐 кои се допираат од надвор , тогаш 
централното растојание на кружниците е: 

а. 1 𝑐𝑐𝑐𝑐           б.3 𝑐𝑐𝑐𝑐                в.7 𝑐𝑐𝑐𝑐                г.4 𝑐𝑐𝑐𝑐 
9. а.Наброј ги темињата на искршената                                         B 

линија:_________________________                                                                         C  
б.Наброј ги страните на искршената                                              E 
линија:________________________                   А                                       
                                                                                                                            
                                                                                                        F  D 

10. Нацртај кружница со центар во точка О и радиус 17 мм.Нацртај права која со дадената кружница 
има 2 заеднички точки. 
 
 
 
 
 



11. Дадени се отсечките a,b,c.Конструирај ја отсечката a+b-c. 
 а 
                     b 
                 c   
 
 
 
 

12. Конструирај кружници к1(О1;20 мм) и к2(О2;30 мм) кои се допираат од надвор. 

 

 

 

 

 

13. Пресметај го периметарот на искршената линија на цртежот. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Нацртај отсечка АВ����=5 см и конструирај ја нејзината средина. 

 

 

 

 

15. Нацртај кружница со центар во О и радиус 25 мм.Означи точки A,B,C,D,E такви што : 
𝑂𝑂𝑂𝑂���� = 20 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑂𝑂𝑂𝑂���� = 25 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑂𝑂𝑂𝑂���� = 40 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑂𝑂𝑂𝑂���� = 10 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑂𝑂𝑂𝑂���� = 55 𝑐𝑐𝑐𝑐 .Кои од точките се 
внатрешни,кои се надворешни, а кои лежат на кружницата? 

 

 

 

  

 


