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ВЕЖБИ ОД РАСТОЈАНИЕ МЕЃУ ДВЕ ТОЧКИ И 
ПОЛУПРАВА,ОТСЕЧКА,ДОЛЖИНА НА ОТСЕЧКА 

 

Одговори на следните прашања: 

1. Што е полуправа?(направи и цртеж) 
 

2. За кои полуправи велиме дека се составни?Нацртај полуправи кои не се составни. 
 

3. Што е растојание?(дефиниција) 
 

4.  Точките А,В и С се колинеарни  и точката А е на средината меѓу точките В и С ,а ВС����=18 
см.Одреди го растојанието од А до С. 
 

5. Што е геометриска фигура?Кои се основни геометриски фигури во рамнина и зошто? 
 

6. Што е пресек на две полуправи со заеднички почеток(разгледај ги сите случаи) ? 
 

7. Ако се дадени три точки А,В,С кога точката В лежи меѓу точките А и C? 
 

8. Што е отсечка?Кои отсечки се складни? 
 

9. Опиши ја разликата меѓу права и полуправа . 
 

10. Опиши ја разликата меѓу права и отсечка. 
 

11. Опиши ја разликата меѓу отсечка и полуправа. 
 

12. Кои точки на отсечката се крајни,а кои внатрешни?Нацртај една отсечка и означи една 
внатрешна и една средишна точка. 
 

13. Нацртај отсечка и конструирај средина со помош на линијар и шестар. 
 

14. Нацртај правоаголник,означи ги неговите темиња и определи складни отсечки. 
 

15. Што е почетна точка на полуправа?(направи цртеж)Што е унија на две составни полуправи? 
 

16. Нацртај права а и на неа означи 4 точки.Именувај ги сите отсечки кои се добиваат. 
 

17. Нека М𝑆𝑆����=12 cm  и  МК�����=4 см.Колку треба да биде𝑆𝑆𝑆𝑆���� за точките М,Ѕ и К да бидат колинеарни?  
 

18. Нацртај права а и точка О на неа.Колку полуправи се определени со точката О на правата 
а.Колку полуправи ја имаат за почетна точка точката О?(направи цртеж) 
 

19. Дали можеш да нацрташ триаголник со страни  20 см,30 см и 50 см? 
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20. Нацртај квадрат,означи ги неговите темиња и определи складни отсечки. 
 

21. Нацртај две различни отсечки кои имаат вкупно три крајни точки. 
 
 

Внимателно прочитај,размисли и реши ги задачите: 
 

 
 

1. Точките А,В и С се колинеарни ,при што В е меѓу А и С,АВ=36 мм и ВС=3 см.Претстави ги на 
цртеж и пресметај го растојанието меѓу срдните точки М и Н на отсечките АВ и ВС. 
 

2. Воздушната линија од Битола до Скопје е 180 километри,а од Скопје до Кочани е 120 
километри.Дали може воздушната линија од Битола до Кочани да биде 350 киометри?Зошто? 
 

3. На дадена права а ,растојанието меѓу точките А и В е четирипати поголемо одд растојанието 
меѓу точките А и С.Утврди каде се наоѓа точката С. 
 

4. Избери 4 точки и означи ги сите отсечки определени со нив.Измери ги нивните должини и 
определи која е најдолга ,а која е најкратка отсечка. 
 

5. Нацртај две паралелни прави.На секоја од нив определи по една отсечка и измери ја 
нејзината должина.Која отсечка е подолга? 
 
 
 
 
 
 
 

 


