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ПОДГОТОВКА ЗА ВТОРА КОНТРОЛНА ПИСМЕНА ВЕЖБА 

 

Контролната писмена вежба ќе се состои од задачи од следните наставни содржини: 

 

 ТЕМА2: 

 Осна и централна симетрија, складни триаголници 

1.  Нормала на права. Пресликување 

2.  Осна симетрија 

3.  Симетрала на отсечка. Симетрала на агол. 

4.  Централна симетрија 

5.  Триаголник. Видови триаголници 

6.  Висини и тежишни линии на триаголник 

7.  Симетрали на страни.Симетрали на агли  

8.  Складни фигури. Складни триаголници 

9.  Признаци за складност на триаголници. Признакот САС 

10.  Признак  АСА 

11.  Признак  ССС 

12.  Својства на рамнокрак триаголник 

 

ДЕФИНИЦИИ: 
 

 

1. За две прави кои што се сечат и образуваат први агли влиме дека се 

__________________ прави. Тоа симболички се означува со ____. 

 

2. Правата во однос на која се пресликува со осна симетрија некоја 

фигура се вика ________________________. 
 

3. Точката во однос на која се пресликува со централна симетрија 

некоја фигура се вика ______________________. 
 

4. За секоја фигура што при некоја осна симетрија е слика сама на себе  

се вели дека е ________________фигура. 

 

5. Симетрала на отсечка е___________________која минува 

низ______________ и е ____________________ на отсечката. 
 

6. Симетрала на агол е ___________________ која го дели аголот на 

_____________. 
 

7. За секоја фигура што при некоја централна  симетрија е слика сама 

на себе  се вели дека е ________________фигура. 
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8. Триаголник е ________________________________. 
 

9. Триаголникот има 6 основни елементи и тоа:____________________. 
 

10. Според страните триаголниците се делат на :____________________. 
 

11. Еден триаголник е разностран ако__________________________. 
 

12. Еден триаголник е рамнокрак ако__________________________. 
 

13. Еден триаголник е рамностран ако_________________________. 
 

14. Според аглите триаголниците се делат на:_____________________. 
 

15. Еден триаголник е остроаголен ако______________________. 
 

16. Еден триаголник е правоаголен ако ______________________. 
 

17. Еден триаголник е тапоаголен ако_______________________. 
 

18. Збирот на внатрешните агли во триголникот е ______. 
 

19. Збир на еден внатрешен и неговиот надворешен агол е  ____. 
 

20. Растојанието од едно теме во триаголникот до спротивната сѕрана се 

вика _____________________. 
 

21. Отсечката која во даден триаголник поврзува теме со средината на 

спротивната страна се вика _________________или_______________. 
 

22. Ортоцентар е пресекот на_________________во триаголникот и се 

означува со ___. 
 

23. Пресекот на тежишните линии во еден триаголник се вика 

______________ и се означува со _____. 
 

24. Пресекот на симетралите на страните во триаголникот се вика 

____________________. 
 

25. Пресекот на симетралите на аглите во триаголникот се вика 

____________________. 
 

26. За две фигури велиме дека се _________, ако може со движење да се 

доведат до совпаѓање. 
 

27. САС:Два триаголника се складни ако ________________________од 

едниот триаголник се соодветно еднакви  на 

________________________ од другиот триаголник. 
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28. АСА: Два триаголника се складни ако _______________________од 

едниот триаголник се соодветно еднакви  на 

________________________ од другиот триаголник. 
 

29. ССС: Два триаголника се складни ако ______________________од 

едниот триаголник се соодветно еднакви  на 

________________________ од другиот триаголник. 
 

30. Во рамнокрак триаголник аглите кои лежат на основата се 

__________________. 
 

31. Симетралата на аголот при врвот во рамнокрак триаголник се 

совпаѓа со ____________________ и _____________________кон 

основата. 

ДЕФИНИЦИИ со одговори: 
 
 

1. За две прави кои што се сечат и образуваат први агли влиме дека се 

заемно нормални прави. Тоа симболички се означува со ⟘. 

 

2. Правата во однос на која се пресликува со осна симетрија некоја 

фигура се вика оска на симетрија. 
 

3. Точката во однос на која се пресликува со централна симетрија 

некоја фигура се вика центар на симетрија.  
 

4. За секоја фигура што при некоја осна симетрија е слика сама на себе  

се вели дека е  осносиметрична фигура. 

 

5. Симетрала на отсечка е права која минува низ средината на 

отсечката и е нормална  на отсечката. 
 

6. Симетрала на агол е полуправа која го дели аголот на два еднакви 

дела. 
 

7. За секоја фигура што при некоја централна  симетрија е слика сама 

на себе  се вели дека е централносиметрична фигура. 
 

8. Триаголник е многуаголник со три страни. 
 

9. Триаголникот има 6 основни елементи и тоа:три страни итри агли. 
 

10. Според страните триаголниците се делат на :разностран, памнокрак 

и рамностран. 
 

11. Еден триаголник е разностран ако има три по должина различни 

страни . 
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12. Еден триаголник е рамнокрак ако има две по должина еднакви 

страни. 
 

13. Еден триаголник е рамностран ако има три по должина еднакви 

страни. 
 

14. Според аглите триаголниците се делат на: остроаголен, правоаголен 

и тапоаголен. 
 

15. Еден триаголник е остроаголен ако има три остри агли. 
 

16. Еден триаголник е правоаголен ако има еден прав агол. 
 

17. Еден триаголник е тапоаголен ако има еден тап агол. 
 

18. Збирот на внатрешните агли во триголникот е 180  . 
 

19. Збир на еден внатрешен и неговиот надворешен агол е  180  . 
 

20. Растојанието од едно теме во триаголникот до спротивната страна се 

вика висина. 
 

21. Отсечката која во даден триаголник поврзува теме со средината на 

спротивната страна се вика тежишна линија  или медијана. 
 

22. Ортоцентар е пресекот на висините во триаголникот и се означува со 

Н. 
 

23. Пресекот на тежишните линии во еден триаголник се вика тежиште 

и се означува со Т. 
 

24. Пресекот на симетралите на страните во триаголникот се вика 

центар на опишана кружница. 
 

25. Пресекот на симетралите на аглите во триаголникот се вика центар 

на опишана кружница. 
 

26. За две фигури велиме дека се складни ако може со движење да се 

доведат до совпаѓање. 
 

27. САС:Два триаголника се складни ако две страни и аголот меѓу нив 

од едниот триаголник се соодветно еднакви  на две страни и аголот 

меѓу нив  од другиот триаголник. 
 

28. АСА: Два триаголника се складни ако два агли и страната на која 

лежат од едниот триаголник се соодветно еднакви  на два агли и 

страната на која лежат од другиот триаголник. 
 

29. ССС: Два триаголника се складни ако трите страни од едниот 
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триаголник се соодветно еднакви  на трите страни од другиот 

триаголник. 
 

30. Во рамнокрак триаголник аглите кои лежат на основата се еднакви 

меѓу себе. 
 

31. Симетралата на аголот при врвот во рамнокрак триаголник се 

совпаѓа со висината  и тежишната линија кон основата. 
 

ЗАДАЧИ: 
 

 

1. Нацртај права p и точка М надвор од неа и определи го растојанието од М до р. 

2. Нацртај права р и означи точка Р што е на растојание 2 см од правата. 

3. Пресликај ги со осна симетрија фигурите на сликата: 

 

а. ѕ б. ѕ 

 р 

 

  

 

 

 

 

 

4. Нацртај  и определи ги сите оски на симетрија кај: правоаголник, квадрат, 

рамностран и рамнокрак триаголник, отсечка, круг. 

5. Нацртај една отсечка и еден агол и определи ги нивните симетрали. 

6. Пресликај ги со централна симетрија фигурите на сликата: 

а. б. 
 

 

 

 О 

 О  

 

 

 

 

7. Точките  М и    се централно симетрични. Најди го центарот на симетрија О. 
 

    
 М 

8. Нацртај триаголник  според барањата и правилно означи ги: 

а. разностран остроаголен триаголник 

б. разностран правоаголен триголник 

в. рамнокрак тапоаголен триаголник 

С.Захриева
Sticky Note
Упатство: од точката М треба да се спушти нормала кон правата

С.Захриева
Sticky Note
Нацртај нормална права на р и означи на неа точка на 2 см од р. ВНИМАВАЈ: има 2 такви точки. 


С.Захриева
File Attachment
osna simetrija.png

С.Захриева
Sticky Note
http://www.geogebratube.org/material/show/id/61126

С.Захриева
Sticky Note
Секоја од наведените фигури е осносиметрична, при тоа отсечка и рамнокрак триаголник имаат по една оска на симетрија, правоаголник-две , квадрат-четири, рамностран триаголник-три и круг-бесконечно многу.

С.Захриева
Sticky Note
ВНИМАВАЈ: симетралата е нормална на отсечката

С.Захриева
Sticky Note
http://www.geogebratube.org/material/show/id/61127


С.Захриева
File Attachment
centralna simetrija.png.ggb.png

С.Захриева
Sticky Note
Центарот на симетрија е средина на отсечката ММ1

С.Захриева
Sticky Note
Внимавај: кај павоаголен триаголник правиот агол се означува со С, исто така запишу како се викаат страните кај правоаголниот триаголник, како се викаат еднаквите страни кај рамнокракиот триаголник.
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9. Определи ги непознатите агли на цртежот: 

 

                                                                            С 

   α 

 

 

 

        β  

 31       А                            В 
 

    

 

10. Нацртај 4 триаголници и нацртај ги четирите карактеристични точки во 

триаголниците. 

 

11. Задачи со признаците за складност САС, АСА и ССС. 

 

 

 11. ДА РАЗМИСЛИМЕ: 

 

1.Дали постои триаголник на кој трите внатрешни агли му се  

а. по 60   
б. поголеми од 60   
в. помали од 60   

С.Захриева
Sticky Note
Збирот на внатрешните агли во триаголник, односно на внетрешен и недворешен агол во триаголник е 180 степени.

С.Захриева
Sticky Note
На следните линкови ќе најдеш инерактивни апликации во GeoGebra во кои можеш да ја најдеш постапката за наоѓање на карактеристичните точки, чекор по чекортежиште: http://www.geogebratube.org/student/m58559ортоцентар: http://www.geogebratube.org/student/m58556центар на опишана кружница:http://www.geogebratube.org/student/m58560центар на впишана кружница: http://www.geogebratube.org/student/m58562










Секој точен одговор го открива полето на кое е испишан. Потруди  се да откриеш која слика е претставена преку повеќе точни одговори.

 Среќно!!!

29.11.2013

*
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2. Да            

 3. Не

6. Ако се повлечат тетивите се добиваат триаголници со по три еднакви страни, па според  признакот ССС, триаголниците се складни.

7. Искористи го признакот САС, како и тоа дека симетралата на отсечката е нормална на отсечката и ја дели на два еднакви дела.

8. Не

10. Ако имаат по две еднакви катети , тогаш и аголот меѓу катетите им е еднаков (прав) па според САС триаголниците се складни

11. Да               

12. Да

14. Да, искористи тоа што збирот на аглите во секој триаголник е 180̊ за да го најдеш и другиот и другиот агол, а потоа со признакот АСА покажи дека триаголниците се складни.

15. Потсети се каде се наоѓа центарот на опишаната кружница на правоаголен триаголник, па искористи го признакот  ССС да покажеш дека триаголниците се складни

20. Не









29.11.2013

*
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*









С.Захриева
File Attachment
49.ОТКРИЈ ЈА СЛИКАТА-97.ppt
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2.Дали постои рамностран тапоаголен триаголник? 
3.Кои услови треба да се исполнети за еден триаголник да биде : 

а. рамнокрак остроаголен 
б. рамнокрак правоаголен 
в.рамнокрак тапоаголен? 

4.Дали може еден крак на рамнокрак триаголник да биде: 
а. помал од основата 
б. помал од половина од основата? 

5. Дали тежишните линии во рамнокрак триаголник, повлечени кон 
краците на триаголникот се еднакви меѓу себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



наставник:С.Захариева 

8 

КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
 
 

Ниво Конкретна наставна цел 

П
О
З
Н
А
В
А
Њ
Е

 

Ученикот/ученичката: 
 

 црта и означува триаголник и да ги именува неговите основни елементи 
 препознава страна спроти теме, агол спроти страна и обратно 
 соодветно означува  внатрешни од надворешни агли на триаголник 
 разликува и именува триаголници според аглите и според страните 
 препознава и означува висина на триаголник 
 препознава симетрала на отсечка и симетрала на агол 
 препознава и симболички запишува складност на два триаголника 
 го искажува признакот страна-агол-страна (САС) за складни триаг. 
 го искажува признакот агол-страна-агол (АСА) за складни триаголници 
 го искажува признакот страна-страна-страна (ССС) за складни триаг. 
 препознава агли со паралелни и агли со нормални краци 
 ја искажува теоремата за збир на внатрешни, т.е. надворешни  агли на 

триаголник 

Р
А
З
Б
И
Р
А
Њ
Е

 

 објаснува со што е зададена осна симетрија и пресликува точка и 
отсечка при осна симетрија 

 објаснува со што е зададена централна симетрија и пресликува точка и 
отсечка при централан симетрија 

 воочува и одредува центар на симетрија кај некои рамнински фигури 
(отсечка, квадрат, круг) 

 одредува ортоцентар на триаголник 
 црта тежишна линија и одредува тежиште на триаголник 
 објаснува кои фигури се складни 
 објаснува кои триаголници се складни, според секој од признаците 
 ги објаснува својствата на рамнокрак триаголник 

П
Р
И
М
Е
Н
А

 

 одредува растојание од точка до права 
 конструира симетрала на отсечка и симетрала на агол 
 конструира симетрали на страните и на аглите на триаголник 
 ги применува својствата на рамнокрак триаг. при решавање задачи 
 ги користи особините на агли со заемно паралелни/нормални краци  
 решава задачи во врска со средна линија на триаголник 
 конструира центар на опишана и впишана кружница кај триаголник 
 конструира оска на симетрија кај некои рамнински фигури (отсечка, агол, 

триаголник, квадрат, круг); 

А
Н
А
Л
И
З
А

, 
С
И
Н
Т
Е
З
А

 И
 

В
Р
Е
Д
Н
У
В
А

Њ
Е

 

 
 утврдува складност на два триаголника според признакот (САС) 
 утврдува складност на два триаголника според признакот (ССС) 
 утврдува складност на два триаголника според признакот (АСА) 

 
 

 

 




