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Рамнокрак триаголник 

РАБОТЕН ЛИСТ:ЗАДАЧИ СО 
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ПИТАГОРОВА ТЕОРЕМА 

ПРИМЕНА НА ПИТАГОРОВА ТЕОРЕМА 
Квадрат Правоаголник 

Рамностран триаголник 

Правоаголен трапез Рамнокрак трапез Ромб 
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Задачите се подредени од најлесна кон најтешка. При решавање на задачите 

користи ги формулите од страна 1, како и понудениот линк. Дозволено е користење на 

калкулатор, ако некој од резултатите кои се добиваат не е квадрат на природен број – 

решенијата заокружувај ги на 2 децимали. 

НАПОМЕНА: За секоја задача цртај скица во тетратката- таа ќе ти помогне полесно 

да дојдеш до точното решение. 

1НИВО 

1. Кој од триаголниците на сликата е 
правоаголен?  

УПАТСТВО: Со помош на Питагорова 
теорема најди ја должината на секоја од 
страните на триаголниците 

 
 
 
 
2. Пресметај ја должината на искршената линија на сликата: 

 

2 НИВО 

 
3. Пресметај го периметарот на осенчаниот дел на сликата: 
 
 
4. Периметарот не еден триаголник е 90cm. Најдолгата страна е 
за 3cm подолга од другата и за 24cm подолга од третата. 
Пресметај ги страните на триаголникот. Дали тој е 
правоаголен триаголник? 
 
5. Периметарот на еден правоаголник е 42cm, а разликата на соседните страни е 3cm. 
Најди ја должината на дијагоналата и плоштината на правоаголникот  

РЕШИ ГИ ЗАДАЧИТЕ 

xxx
Воочи дека станува збор за дијагонала кај квадрат.а. 4√2б. 6√2

xxx
3. На сликата е претставен правоаголник. Со броење на квадратчињета и со ппмош на Питагорова теорема пресметај ги должините на соседните страниL=8√2

xxx
x+(x-3)+(x-24)=90Страните се: 39,36 и 15.

xxx
Страните се x и x+3.42=2x+2(x+3)42=4x+6d=15  P=108
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3 НИВО 

6. Пресметај ја висината во 
трапезот. 

 
 

 
 
7.  Во рамностран триаголник со страна 12 см исечен е ромб 

како на сликата. Пресметај ги дијагоналите на ромбот.  
 
8. Средната линија во рамнокрак трапез е 24cm, а основите се 

однесуваат како 3:1. Пресметај ја плоштината на трапезот ако кракот е 20cm. 
 
9. Околу квадрат со страна 6cm е опишана е и впишана е кружница. Најди ја 

плоштината на кружниот прстен. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ 
Пресметај ги страните, периметрите и плоштините на секој од деловите на цртежот: 

 
 

 

 

 

 

И ОВА Е МАТЕМАТИКА 
ФРАКТАЛИ 

xxx
Воочи слични триаголници на сликата. Определи ги аглите на ромбот, а потоа и страната.

xxx
Најди ги основите (6 и 18. Зошто?)

xxx
Нацртај скица и воочи дека:r=3, R=3√2Плоштината се пресметува според формулата:R*R*Π-r*r*Π


