
 
 

 
1. За точките кои лежат на иста права велиме дека се ___________________. 

2. За точките кои лежат во иста рамнина велиме дека се ________________________. 

3. Една права е наполно определена со ___________________ точки. 

4. Една рамнина е наполно определена со _________________________ точки. 

5. Две паралелни прави определуваат ________________рамнина. 

6. Низ секоја точка минуваат __________________________ рамнини. 

7. Ако две прави имаат две различни заеднички точки, тогаш правите се _________________. 

8. Ако две точки од една права лежат во една рамнина, тогаш и правата __________________________. 

9. На секоја рамнина лежат _______________, но има и точки кои _______________________ на рамнината. 

10. На секоја права лежат ________________, но има и точки кои _____________________ на правата. 

 

 

1. Запиши ги точките кои припаѓаат на рамнината претставена на сликата: 

 

2. Погледни го квадарот на сликата и одговори на следните прашања: 

а. Припаѓа ли точката А на рамнината BCD? 

б. Припаѓа ли точката E на рамнината CDG? 

в. Припаѓа ли точката А на рамнината EFG? 

 

 

1. 
• ПОВТОРИ

2. 
• ВЕЖБАЈ

РАБОТЕН ЛИСТ: 

ТОЧКА, ПРАВА, РАМНИНА. 

ДВЕ ПРАВИ- вежби 

141.03.2016год. 

С.Захариева
одговори
1. За точките кои лежат на иста права велиме дека се  колинеарни.2. За точките кои лежат во иста рамнина велиме дека се компланарни.3. Една права е наполно определена со 2 различни  точки.4. Една рамнина е наполно определена со 3 неколинеарни  точки.5. Две паралелни прави определуваат точно една рамнина.6. Низ секоја точка минуваат бесконечно многу рамнини.7. Ако две прави имаат две различни заеднички точки, тогаш правите се совпаѓаат.8. Ако две точки од една права лежат во една рамнина, тогаш и правата лежи во таа рамнина.9. На секоја рамнина лежат бесконечно многу точки, но има и точки кои не лежат на рамнината.10. На секоја права лежат бесконечно многу точки, но има и точки кои не лежат на правата.

С. Захариева
одговор
1. D,C,G,H2. E,F,G,H3. B,C,G,F4. B,C,H,E

С.Захариева
одговор
а. даб. нев. не



3. Нацртај квадар ABCDEFGH и обој ги рамнините определени со: 

а. точките A,C, E                          б. правите ЕH и FG                             в. правите AD и HD 

4. Нацртај квадар ABCDEFGH и определи во кава заемна положба се наоѓаат правите: 

a. AB, BC б.BC, EA  
в. BC, FG г. AG, AC 
д.CD, FH ѓ. AE, DH 

5. Во каква заемна положба се наоѓаат правата и рамнината претставени на сликата? 

 

 

1. Нацртај фигура во просторот од 4 некомпланарни точки. Именувај еден пар разминувачки прави. 

2. Колку најмногу прави може да се определат со точките A, B, C, D, E ако кои било три од нив не се 

колинеарни? 

3. Колку рамнини може да определат три паралелни прави во просторот? 

 

1. Покажи со цртеж дека со четири различни точки се определени една, четири или шест прави. 

2. Колку рамнини може да определат четири различни паралелни прави? 

3. 
• ПРИМЕНИ

4. 
• ПРОШИРИ

С.Захариева
упатство
Барај помош од наставник или некој соученик

С.Захариева
одговор
а. се сечатб. разминувачкив. паралелниг. се сечатд. разминувачкиѓ. паралелни

С.Захариева
одговор
а. ја прободуваб. лежи во рамнинатав. паралелна е со рамнинатаг. паралелна е со рамнината

xxx
2. 10- направи цртеж на петаголник

xxx
3. Една ако трите прави лежат во иста рамнина или три ако не лежат во иста рамнина


