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ПИТАГОРОВА ТЕОРЕМА 

 

днаш, некој крал на својот слуга му рекол: 

-Ти долги години верно ме служеше и за тоа 
сакам да те наградам. Имам три златни плочки  
со иста дебелина. Избери, можеш да ја земеш 
големата или двете мали плочки. 

 
Размисли, како треба да постапи слугата? 

 
 
 

ОД ИСТОРИЈАТА НА МАТЕМАТИКАТА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a2+b2=c2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Можам ли да 

погрешам? 

Питагора од Самос е голем грчки математичар, 
роден околу 570 год. Основал математичка школа на 
југот на Италија, чии членови се нарекувале 
Питагорејци.  

Негово најважно откритие е тврдењето  дека 
квадратот над хипотенузата кај правоаголен 
триаголник е еднаква на збирот на квадратите над 
катетите. Всушност ова откритие било познато многу 
одамна (Египјаните користеле јаже со 12 чворови на 
еднакво растојание, од кое формирале правоаголен 
триаголник со страни 3,4,5. Затоа тој триаголник се 
нарекува египетски триаголник. Од исти причини и 
триаголникот со страни 5,12,13 се нарекува индиски 
триаголник.) 

Иако познавањето на оваа математичка 
вистина води потекло уште кај Вавилонците, 2000 
год. п.н.е. , Питагора е прв кој ја докажал, па го добила 
името питагорова теорема во негова чест. 

Постои легенда која објаснува како дошол до 
ова откритие – чекајќи пред една палата, ги 
здогледал камените плочки на патеката и ја добил 
идејата за тврдењето. 

Огромната важност на ова откритие се 
согледува во огромниот интерес кој низ вековите, а и 
денес го предизвикуво – до сега се познати околу 360 
докази на ова тврдење, е еден е на следниот линк.  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.viralnova.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2Ftheorem.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.buzzethiopia.com%2Fcategory%2Fentertainment%2Fpage%2F2%2F&h=263&w=360&tbnid=wPTuhP47vYRszM%3A&zoom=1&docid=4aVZpf


 

2 наставник:С.Захариева 

 

 
 
Одговор на проблемот со златото ни дава Питагорова 
теорема. Таа гласи: 

а2+b2=c2 

 
Значи, слугата нема да погреши и во двата случаи. 
 

 
Внмателно следи го видеото на следниот линк. 
 

1. Пополни ја табелата за правоаголен тиаголник со катети а и b и хипотенуза с: 
 

а 3 5 6 6,2 10 
b 4  8 2,6  
c  13   26 

 
2. Провери дали е правоаголен триаголникот со страни 9,10,и 14. 
 
3. Пресметај ги страните на триаголниците на сликата: 
 

 
 

 

http://skoool.mk/sites/skoool.mk/files/mk/KS3/Maths/pythagoras_eg2/index.html
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