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ВЕЖБИ ОД ОСНОВНИ СВОЈСТВА НА ПРАВА И  

ЗАЕМНА ПОЛОЖБА НА ДВЕ ПРАВИ 

 

Одговори на следните прашања: 

1. Што е права? 
2. За кои точки велиме дека се колинеарни? 
3. Како гласи првото основно својство на правата? 
4. Како гласи второто основно својство на правата? 
5. Како означуваме кога една точка припаѓа на една права и како се чита тоа? 
6. Како се вика точката во која се сечат две прави? 
7. За кои точки велиме дека се неколинеарни? 
8. Дали две точки се секогаш колинеарни?Зошто? 
9. Колку прави минуваат низ една точка? 
10. Кои се заемни положби на точка и права? 
11. За кои прави велиме дека се совпаѓаат?Како се означуваат? 
12. Колку заеднички точки имаат правите кои се сечат? 
13. За кои прави велиме дека се паралелни и како тоа го запишуваме со симболи? 
14. Дали правите кои се совпаѓаат се и паралелни? 
15. Дали секоја права е паралелна сама на себе? 
16. Дали две различни прави може да имаат само две заеднички точки? 
17. Дали низ три неколинеарни точки може да минува една иста права? 
18. Дали секоја права се совпаѓа сама со себе? 

 
 
 

Внимателно прочитај,размисли и реши ги задачите: 
 

1. а.Колку прави минуваат низ една точка? 
б.Колку прави минуваат низ две точки? 
в.Колку прави минуваат низ три неколинеaрни точки? 
г.Колку прави определуваат четири точки такви что три од нив се колинеарни? 
За секој од случаите нацртај цртеж. 
 
 

2. Распореди шест точки така што тие да определуваат само: 
а.шест прави 
б.десет прави 
За секој од случаите нацртај цртеж. 
 
 

3. Нацртај права а и точка А што не припаѓа на таа права. 
а.Низ точката А повлечи права b која ја сече правата а 
б.Низ точката А повлечи права с која е паралелна на правата а 
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в.Каква е заемната положба на правите b и с? 
За секој од случаите нацртај цртеж. 
 
 

4. Нацртај прави а и b,такви што а║b и меѓу нив означи точка Ѕ. 
а.Низ точката Ѕ повлечи права с ,таква што с║а.Каква е заемната положба на правите с и b? 
б.Низ точката Ѕ повлечи права d ,таква што d⋂ b={К}.Каква е заемната положба на правите d 
и а? 
За секој од случаите нацртај цртеж. 
 
 

5. Распореди шест точки ,така што тие лежат на: 
а.две паралелни прави 
б.три прави што се сечат пар по пар 
в.една права 
 За секој од случаите нацртај цртеж. 
 
 

6. Нацртај две прави а и b така што а е паралелна на b .Потоа нацртај права с која ја сече 
правата а.Разгледај го внимателно цртежот што го доби и одговори на поставените прашања: 
а.каква е заемната положба на правите  b и с 
б.со кој симбол означуваме дека правата а е паралелна на правата b 
в.означи ги пресечните точки на цртежот кој го нацрта и запиши го тоа со соодветни симболи. 
 
 
 
 

 


