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РАЗМИСЛИ И ПОПОЛНИ ГИ ПРАЗНИТЕ МЕСТА 

1. За две прави кои немаат ниту една заедничка точка или имаат бесконечно многу 

велиме дека се  ________________________. 

2. Аглите кои немаат заедничко теме, лежат на иста страна од пресечката и двата се 

внатрешни  или двата се надворешни се викаат ___________________________. 

3. Аглите кои немаат заедничко теме, лежат на иста страна од пресечката и едниот е 

внатрешен, а другиот  надворешен се викаат ___________________________. 

4. Аглите кои немаат заедничко теме, лежат на различна страна од пресечката и двата 

се внатрешни  или двата се надворешни се викаат ___________________________. 

5. Аглите со паралелни краци се или _______________ или ________________. 

6. Аглите со паралелни краци се или _______________ или ________________. 

7. Збирот на надворешните агли  во триаголник е____________. 

8. Секој надворешен агол на триаголникот е еднаков на збирот на _______________. 

9. Збирот на внатрешните агли во триаголник е  ___________. 

10. Спроти ______________страна во триаголникот лежи _______________ агол. 

11.  Средна линија во триаголник е отсечка чии крајни точки се__________________. 

 

ОДГОВОРИ 

1. За две прави кои немаат ниту една заедничка точка или имаат бесконечно многу 

велиме дека се  паралелни прави. 

2. Аглите кои немаат заедничко теме, лежат на иста страна од пресечката и двата се 

внатрешни  или двата се надворешни се викаат спротивни агли . 

3. Аглите кои немаат заедничко теме, лежат на иста страна од пресечката и едниот е 

внатрешен, а другиот  надворешен се викаат согласни агли . 

4. Аглите кои немаат заедничко теме, лежат на различна страна од пресечката и двата 

се внатрешни  или двата се надворешни се викаат наизменични агли. 

5. Аглите со паралелни краци се или еднакви или суплементни. 

6. Аглите со паралелни краци се или еднакви или суплементни 

7. Збирот на надворешните агли  во триаголник е 360   . 
8. Секој надворешен агол на триаголникот е еднаков на збирот на двата несоседни 

внатрешни агли . 

9. Збирот на внатрешните агли во триаголник е  180   . 
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10. Спроти поголема страна во триаголникот лежи поголем агол.  

11.  Средна линија во триаголник е отсечка чии крајни точки се средини на две страни 

во триаголникот .  

 

РЕШИ ГИ ЗАДАЧИТЕ: 

 

1. Правите a и b се паралелни и се пресечени со трансверзалата t. Определи ги аглите 

α и β, ако α е за 30   помал од β. 

 а  

     β 

 b                                       α 

     t 

2. Пресметај ги аглите на цртежот ако: 

а. α+β+γ=280                           β     α 

       γ      δ 

 

б. AB||CD||EF 

 

 B A 

 125   

 

 D x C 

 α                

 

 y 

 F E 

 

С.Захриева
Sticky Note
x+30+x=180x=75

С.Захриева
Sticky Note
δ=360-280=80α=100

С.Захриева
Sticky Note
x=55(зошто)α+x+60=180y=180-α
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3.Еден од двата агли со заемно паралелни краци е 7 пати поголем од другиот. 

Пресметај ги тие агли. 

4.Еден од двата агли со заемно нормални краци е 60% од другиот. Пресметај ги тие 

агли. 

5. Пресметај ги внатрешните и надворешните агли во триаголникот АВС ако: 

а. α=40     β=110   

б. α=48   29 `      99   50 ` 

в. α+β=125     α-       

6. Збирот на аглите на рамнокрак триаголник е 122  . Што е поголемо: основата или 

кракот на триаголникот? 

7. Страните на еден рамнокрак триаголник  се 4cm и 9cm. Која од нив е основа на 

триаголникот? 

8. Точките M, N, Q се средини на страните на триаголникот АВС. ПРесемтај го 

периметарот на триаголникот АВС ако периметарот на триаголникот  MNQ е 13,25 cm 

С.Захриева
Sticky Note
x+7x=180x=22.5

С.Захриева
Sticky Note
x+0.6x=1801.6x=180x=112.5

С.Захриева
Sticky Note
б. Секоја степен има 60 минутив. 2α=152  α=76(собери ги левите и десните страни на равенките)

С.Захриева
Sticky Note
Аглите во триаголникот се 61, 61. 58. Значи кракот е поголем од основата.

С.Захриева
Sticky Note
Ако краците би биле по 4 см, тогаш триаголнкот би имал страни 4, 4 и 9 што не е можно(зошто?)

С.Захриева
Sticky Note
Триаголникот АВС има два пати поголем периметар од триаголникот MNQ(објасни зошто)




