
Шести разред-Троугао 

 

1. Одреди све остале унутрашње и спољашње 

углове троугла, поређај странице по величини и 

одреди којој врсти припада троугао ако је дато: 

а) α=34
0
, β1=86

0
 

б) 0

1

0 87,45  

в) α =34
0
 , γ1= 118

0
  

г) 30,80  

д) 144,70 1  

ђ) 98,173 11  

е) 85137,4189 1  

ж) α =24
0
 48’,  γ1= 108

0
 18’ 

з) γ =71
0
 42’,  β1= 96

0
 30’ 

и)
''

1

''' 1585137,201489  

2. Поређај углове троугла по величини, ако су му 

странице cmccmbcma 12,10,15  

3. Од два оштра угла правоуглог троугла један је 

3 пута већи од другог. Одреди унутрашње углове.  

4. Одреди углове једнакокраког троугла, ако је 

угао који градае краци 4 пута мањи од угла на 

основици. 

5. Одреди углове једнакокраког троугла, ако је 

угао наспрам основице за 2429  мањи од угла на 

основици. 

6. Конструиши следеће углове: 

15)75)45)90)30)60) ђдгвba  

7. Конструиши углове:
 

а) 7
0
 30’  б) 22

0
 30’ в) 105

0
 г) 82

0
30’ д) 41

0
 15’ 

8. Конструиши следеће углове: 

03112)0367)0352)5433)5111) дгвба  

9. Нацртај троугао, па одреди описану кружницу, 

ако је троугао: 

а) оштроугли, б) тупоугли, в) правоугли 

10. Нацртај троугао, па одреди уписану 

кружницу, ако је троугао: 

а) оштроугли, б) тупоугли, в) правоугли 

11. Нацртај троугао и одреди ортоцентар Н, ако је 

троугао: 

а) оштроугли, б) тупоугли, в) правоугли 

12. Нацртај троугао, па одреди тежиште Т, ако је 

троугао 

а) оштроугли, б) тупоугли, в) правоугли 

 

13. Конструиши троугао, ако је дато a=4cm, 

 b=4,5 cm, c=6cm 

14. Конструиши троугао, ако је b=7cm, =30
0
, 

 =45
0 

15. Конструиши троугао, ако је дато AB=7cm,  

=60
0
, =30

0
  

16. Конструиши троугао, ако је дато a=7cm, 

=30
0
, a =45

0 

17. Конструиши троугао, ако је дато a=4cm, 

 b=4,5 cm, =45
0
 

18.Конструиши једнакокраки троугао чија је 

основица 6 cm, а краци 7 cm, па конструиши 

уписану и описану кружницу.  

19. Конструиши једнакостранични троугао 

странице 6 cm, па конструиши уписану и описану 

кружницу.  

20. Конструиши троугао, ако је b=5,5 cm, c= 2,5 cm 

и β=120
0
, a затим одреди описану кржницу и 

тежиште Т  

21.Конструиши троугао, ако је дато a=7cm, b=5cm, 

c=6cm и одреди уписану кружницу и ортоцентар Н 

22. Конструиши троугао, ако је дато: a=7cm, 

=30
0
, a =45

0
 

23. Конструиши троугао, ако је дато AB=7cm, 

BC=9cm. AC=10cm, па одреди описану и уписану 

кружницу.  

24. Конструиши једнакокраки троугао ABC са 

основицом AB, ако је AB=7cm, a  =75
0
, па 

одреди тачке O и H. 

25. Конструиши троугао ABC, ако је AB= 6cm, 

BC=7cm i =105
0
, па одреди тачке S и T. 

26. Ако су D и E средишта кракова AC и BC 

једнакокраког троугла АВС, докажи да су дужи  

AE и BD подударне 

27. Краци једнакокраког троугла ABC су 

продужени за једнаке дужи AD = BE. Докажи да је 

DB=AE. 

28. На страници AB правоугаоника ABCD дате су 

тачке M и N такве да је AM=BN. Докажи да је тада 

DM=CN. 

29. На страници AD правоугаоника ABCD дата је 

тачка M, а на страници BC тачка N такве да је  

AM=CN. Докажи да је AN=CM. 

30. Одреди тражене углове  

   


