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УВПД 
 
 
Савремене метпде у настави и примена електрпнских наставних 

материјала пружају велике мпгућнпсти за унапређеое традиципналне наставе. 

Електрпнскп ушеое, кап вид ушеоа ппдржан инфпрмаципнп-кпмуникаципним 

технплпгијама, требалп би да ппмпгне приликпм усвајаоа нпвих сазнаоа јер 

кприсницима пмпгућава интеракцију и мпглп би да ппдстакне интереспваое 

ушеника према наставнпм садржају. Пвај вид наставе тражи и мптивисанпг 

наставника да се кпнстантнп усаврщава и да иде у кпрак са технплпгијпм. С 

пбзирпм на ппсебну важнпст шетвпрпугла, јер је заступљен на мнпгим нивпима 

пбразпваоа, пд великпг знашаја је да се ушеницима приближи на щтп 

креативнији нашин какп би га лакще прихватили и схватили оегпве пспбине.  

Циљ пвпг мастер рада је да представи шетвпрпугап на занимљив и 

пријемшив нашин кпји ће дпдатнп мптивисати и ангажпвати ушенике. За наставне 

јединице у вези са шетвпрпуглпм, кпје су предвиђене планпм и прпгрампм за 

вище разреде пснпвне щкпле, креиране су електрпнске лекције уз ппмпћ 

прпграмскпг пакета ГепГебра. 

 

 

Слика 1. Изглед једне електрпнске лекције креиране за пптребе мастер рада 
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Мултимедијални приступ требалп би да пмпгући лакще усвајаое градива, 

а наставницима да плакща реализацију наставнпг плана и прпграма. Визуелни 

кпнтакт ушеника са некпм ппјавпм утише на брже усвајаое инфпрмација. 

Прпграмски пакет ГепГебра и електрпнске лекције п шетвпрпуглпвима, креиране 

за пптребе мастер рада, требалп би да ппмпгну да се планиранп градивп из те 

пбласти лакще усвпји и да усвпјенп знаое буде трајнп и функципналнп. 

У ппменутим електрпнским лекцијама је уведен ппјам шетвпрпугла и 

оегпва пснпвна свпјства уз пдгпварајућу илустрацију аплетима. Пбрађена је и 

ппдела шетвпрпуглпва пп разлишитим критеријумима и илустрпвана адекватним 

аплетима. Представљена је ппдела на кпнвексне и некпнвексне шетвпрпуглпве, 

ппдела према брпју паралелних страница, пптпм ппдела према мпгућнпсти 

пписиваоа и уписиваоа кружнице у шетвпрпугап итд. Пптпм су пбрађени 

кпнвексни шетвпрпуглпви (рпмбпид, квадрат, правпугапник, рпмб, трапез, 

делтпид), оихпве пспбине и кпнструкције кпје ће бити прппраћене 

пдгпварајућим аплетима.  

Електрпнске лекције п шетвпрпуглпвима кпје су креиране за пптребе 
мастер рада намеоене су свим ушеницима и наставницима кпји за тп ппкажу 
интереспваое и јавнп су дпступне на интернет адреси: 
http://alas.matf.bg.ac.rs/~ml151149/index.html 
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УВПЂЕОЕ ИНПВАЦИЈА У НАСТАВУ МАТЕМАТИКЕ 

 

Разлишити пбразпвни спфтвери су све шещћи извпри знаоа у 

свакпдневнпм пбразпвнпм раду. Ппред извпра знаоа, пни имају и другу улпгу у 

настави, те је оихпва примена пд великпг знашаја. Наставник, кпристећи 

мпгућнпсти и преднпсти савремених наставних средстава, технишких уређаја и 

ппмагала кап и пбразпвних спфтвера на најсврсисхпднији нашин, би требалп да 

ушини наставни прпцес динамишнијим, атрактивнијим и успещнијим.  

Ппред ГепГебре, најпппуларнији прпграмски пакети кпји се кпристе за 

пптребе наставе математике су и Matlab, Wolfram Mathematica, iGeom, Tabulae, 

Jeometry, Geonext, Easy Java Simulations, Java View Lite.  

 Matlab je прпграмски пакет кпји представља интерактивнп пкружеое за 
развпј алгпритама, манипулисаое матрицама и приказиваое функција. 

 Wolfram Mathematica јe прпграм за симбплишкп математишкп рашунаое, 
кприщћен у ппљима науке, инжеоерства, математике и рашунаоа. 

 iGeom-Interactive Geometry је спфтвер кпји дппущта кприснику креираое 
гепметријских кпнструкција и интеракцију са оима. 

 Tabulae је кпмерцијални прпграм динамишке гепметрије кпји ппдржава 

практишнп ушеое и мпже се кпристити за кпнструкцију, сешеое, лепљеое, 

преклапаое, мереое и трансфпрмацију гепметријских фигура. 

 Jeometry је динамишки гепметријски аплет. 

 Geonext је записан у Јави и нуди функције за израшунаваое приказа 

(параметарске кривуље, функције). 

 Easy Java Simulations је прпграмски пакет птвпренпг кпда, дизајниран за 

креираое рашунарских симулација кпје ппкущавају да у педагпщке или 

наушне сврхе репрпдуцирају прирпдни фенпмен крпз визуелизацију 

разлишитих стаоа кпје пн мпже имати. 

  Java View Lite је трпдимензипнални гепметријски прегледаш и 

математишки спфтвер за визуелизацију са кпјим се мпгу истражити разни 

3D мпдели. 

ГепГебра је прпграмски пакет кпји се збпг мпгућнпсти динамишкпг 

приказа и интерактивнпсти математишких пбјеката у настави мпже кпристити за 

пбјащоаваое, истраживаое и мпделираое математишких кпнцепата и оихпвих 

међуспбних пднпса. ГепГебра је прпграм за динамишку математику кпји ппвезује 

гепметрију, алгебру и математишку анализу. Развијен је за наставу и ушеое 

математике у щкплама. ГепГебра има три разлишита приказа математишких 
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пбјеката – графишки, алгебарски и табеларни. Ппмпћу оих је мпгуће приказати 

математишке пбјекте у три разлишита пблика. 

 

 

Слика 2. Пкружеое прпграма ГепГебра 

 

Преднпсти прпграмскпг пакета ГепГебра су: 

- пмпгућава анимираое једнпг или вище параметара истпвременп, 

редефинисаое пбјеката је вепма мпћан алат за измену кпнструкције. Вепма 

је битнп пбратити пажоу на тп да се мпже изменити и редпслед кпрака у 

ппису кпнструкције. Пбјекти мпгу да пставе траг у графишкпм приказу када се 

ппмерају; 

- ппред тпга щтп је пбјекте мпгуће приказати или сакрити, мпгуће је ппдесити 

их такп да оихпва видљивпст зависи пд пдређенпг услпва. Мпже се ппдесити 

пбјекат такп да се пн ппјави на екрану укпликп се укљуши ппље за пптврду 

или се клизаш ппдеси на неку пдређену вреднпст; 

- ГепГебра дпзвпљава креираое сппствених алата заснпваних на ппстпјећим 

кпнструкцијама. Сви алати се аутпматски снимају у датптеку заједнп са 

кпнструкцијпм. Слпјеви у пвпм прпграмскпм пакету служе да се пдреди кпји 

пбјекат се бира или ппмера када кприсник кликне на вище пбјеката. 
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ППЈАМ ЧЕТВПРПУГЛА 

 

 Пплигпнална линија или излпмљена линија је низ пдсешака кпји су 

надпвезани један на други, нпр. линија       приказана на слици 3. 

 

Слика 3. Пплигпнална линија       

Пдсешци се зпву странице, а ташка заједнишка за две узастппне странице 

зпве се теме. Ташке на слпбпднпм крају прве и ппследое странице зпву се 

крајеви пплигпналне линије.  

Пплигпн је затвпрена пплигпнална линија. Пример једнпг пплигпна 

      приказан је на слици 4. Пплигпн има пнпликп темена кпликп има 

страница. Према брпју страница, разликујемп трпуглпве (три странице), 

шетвпрпуглпве (шетири странице), петпуглпве (пет страница), щестпуглпве (щест 

страница), итд. 

 

Слика 4. Пплигпн        

Дефиниција 1. Четвпрпугапна линија је затвпренa излпмљена линија без 

тачака самппресецаоа пдређена са четири тачке пд кпјих никпје три нису 

кплинеарне. Четвпрпугап је гепметријски пбјекат кпји чине четвпрпугапна 

линија и оена унутрашопст. 
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Слика 5. Изглед електрпнске лекције ппјам шетвпрпугла 

У пднпсу на трпуглпве кпји су кпнвексни гепметријски пбјекти, 

шетвпрпуглпви мпгу бити и некпнвексни. Наиме, шетвпрпугап је кпнвексан акп се 

у оему налази свака дуж кпју пдређују билп кпје две оегпве ташке, пднпснп акп 

се цеп налази са исте стране праве на кпјпј лежи билп кпја оегпва страница. У 

супрптнпм, шетвпрпугап је некпнвексан. За разлику пд трпуглпва, шетвпрпуглпви 

нису јединственп пдређени свпјим страницама. Укпликп су задате шетири ивице, 

оихпвим ппмераоем (рптацијпм пкп темена, транслацијпм) се мпгу направити 

разни шетвпрпуглпви. На слици 6. приказани су примери кпнвексних и 

некпнвексних шетвпрпуглпва. Ппмераоем оихпвих темена пни се мпгу 

трансфпрмисати у друге шетвпрпуглпве, щтп плакщава визуализацију ппјма 

шетвпрпугла. Такпђе, мпже се приметити какп кпнвексан шетвпрпугап 

ппмераоем самп једнпг темена мпже ппстати некпнвексан и пбрнутп. 

 

Слика 6. Кпнвексни и некпнвексни шетвпрпуглпви 
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У аплету креиранпм за електрпнску лекцију Ппјам четвпрпугла 

приказанпм на слици 7. ппмераоем вреднпсти клизаша    меоа се угап кпд 

темена  . Наиме,    представља дијагпналу шетвпрпугла     , и с пбзирпм да 

су пстала три темена шетвпрпугла  ,   и  , у пвпм аплету фиксна, тј. пплпжај им 

се не меоа, меоаоем дужине дијагпнале    ппмера се и теме  . Мпже се 

приметити да скраћиваоем дијагпнале   , угап кпд темена   расте, и једнпг 

мпмента пвај кпнвексан шетвпрпугап ппстаје некпнквексан и пбрнутп. Дпкле гпд 

је угап кпд темена   маои пд 180° шетвпрпугап је кпнвексан, слика 7.  

 

 

Слика 7. Аплет у кпјем је приказан кпнвексан шетвпрпугап      

За вреднпсти угла кпд темена   веће пд 180°, шетвпрпугап      је 

некпнвексан, слика 8. 
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Слика 8. Аплет у кпјем је приказан некпнвексан шетвпрпугап      

Занимљива ситуација се дещава акп тпкпм ппмераоа темена   

шетвпрпугла     , угап кпд темена   ппстане ташнп 180°. Тада вище није реш п 

шетвпрпуглу већ п трпуглу, јер теме   вище не представља једнп теме 

шетвпрпугла     , негп самп једну ташку кпја припада страници   , трпугла 

    . Пвакав пплпжај темена   је представљен на слици 9. 

 

Слика 9. Аплет у кпјем је приказан трпугап      настап пд шетвпрпугла 
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У пснпвнпј щкпли прпушавају се искљушивп кпнвексни шетвпрпуглпви.  

Четвпрпугап пдређен ташкама  ,  ,   и   пбележава се са     . Ташке  , 

 ,   и   су темена шетвпрпугла     . Дужи   ,   ,    и    су странице 

шетвпрпугла     . Два темена су суседна акп припадају истпј страници. На 

пример, темена   и   су суседна, дпк темена   и   нису. Две странице 

шетвпрпугла кпје имају заједнишкп теме називају се суседне, а пне две кпје 

немају заједнишких ташака називају се наспрамне. На пример, странице    и    

су суседне, дпк су    и    наспрамне странице. 

 

Слика 10. Аплет у кпјем је приказан шетвпрпугап      

 Углпви                       су углпви шетвпрпугла      и шестп 

се пбележавају малим гршким слпвима. Углпви шетвпрпугла су суседни или 

наспрамни у зависнпсти пд тпга да ли су им темена суседна или несуседна. На 

пример, углпви      и      су суседни углпви, дпк су      и      

наспрамни. 

Дефиниција 2. Дужи чији су крајеви несуседна темена четвпрпугла називају се 

дијагпнале тпг четвпрпугла. 

Дијагпнале се пзнашавају малим латинишним слпвпм  , а у индексу је 

пбишнп пзнака брпја дијагпнале (   или   ). Акп се ппсматра шетвпрпугап     , 

дужи         су оегпве дијагпнале, пднпснп       и      . На слици 11. 

представљен је аплет са дијагпналама кпнвекснпг и некпнвекснпг шетвпрпугла. 
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Слика 11. Аплет у кпјем су приказане дијагпнале шетвпрпугла 

У аплету кпји приказује дијагпнале шетвпрпугла ппмераоем некпг пд 

темена пвих шетвпрпуглпва меоају се и дужине дијагпнала, оихпв међуспбни 

пплпжај, угап ппд кпјим се секу, кап и пднпс у кпјем се секу.  
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УГЛПВИ ЧЕТВПРПУГЛА 

 

Сваки шетвпрпугап се мпже једнпм свпјпм дијагпналпм ппделити на два 

трпугла. Пример једнпг шетвпрпугла кпји је дијагпналпм ппдељен на два трпугла 

приказан је на слици 12. На пснпву пве пспбине, мнпга свпјства шетвпрпуглпва 

мпгу се упшити ппзнавајући пспбине трпуглпва. 

 

Слика 12. Четвпрпугап      кпји је дијагпналпм ппдељен на два трпугла 

   

 

Слика 13. Изглед електрпнске лекције углпви шетвпрпугла 

Какп је збир углпва свакпг трпугла 180°, мпже се закљушити да је збир 

углпва у свакпм шетвпрпуглу 360°.  
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Наиме, акп се ппсматра шетвпрпугап      приказан на слици 14. кпји 

има углпве редпм α, β, γ, δ, оегпва дијагпнала    дели угап   на два угла    и   .  

 

Слика 14. Углпви у шетвпрпуглу  

Ппщтп је угап   ппдељен на два угла    и   , пнда је        . Иста 

дијагпнала дели и угап   на    и   , где је        . Какп су   ,  ,    углпви 

трпугла     , а углпви   ,   ,   углпви трпугла     , на пснпву тепреме п 

збиру унутращоих углпва у трпуглу следи да је              , кап и да је 

            . На пснпву пвпга мпже се закљушити да је  

        (     )    (     )    

 (       )  (        )                . 

На пвај нашин је дпказана тврдоа да је збир углпва у шетвпрпуглу 360°.  

У аплету креиранпм за електрпнску лекцију Углпви четвпрпугла 

кприщћеоем ГепГебре приказан је прпизвпљан шетвпрпугап      са 

истакнутим углпвима. Збир углпва             . У представљенпм 

аплету мпгуће је ппмерати темена шетвпрпугла при шему се меоају и вреднпсти 

ппменутих углпва, али збир пстаје кпнстантан. На слици 15. приказан је пписани 

аплет. 

 

Слика 15. Аплет у кпјем је представљен збир углпва шетвпрпугла      
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 Углпви кпје пбразују страница и прпдужетак опј суседне странице некпг 

кпнвекснпг шетвпрпугла називају се сппљащои углпви тпг шетвпрпугла. На слици 

16. је представљен шетвпрпугап      са свпјим сппљащоим углпвима 

             и унутращоим углпвима        . 

 

Слика 16. Аплет кпји ппказује шетвпрпугап      и оегпве унутращое и 

сппљащое углпве 

Збир сппљащоих углпва кпнвекснпг шетвпрпугла се мпже израшунати на 

следећи нашин: 

            (      )  (      )  (      )  (      ) 

      (       )                . 

Задатак 1. Права   сече краке    и    једнакпкракпг трпугла     . На пснпву 

ппдатака датих на слици 17. пдредити величине свих пзначених углпва. 

 

Слика 17. Једнакпкраки трпугап      и права   
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Решеое. Ппщтп је у питаоу једнакпкраки трпугап     , пнда је и      , а на 

пснпву збира унутращоих углпва у трпуглу,           , мпже се 

израшунати угап   на следећи нашин: 

               

            

               . 

На пснпву слике 17. лакп се упшава да угап       , дпбијен пресекпм праве 

  и дужи   , изнпси  

               . 

Даље, угап       , дпбијен пресекпм праве   и дужи   , мпже да се 

израшуна уз ппмпћ збира унутращоих углпва шетвпрпугла      и дпбије се 

               

                    

           ⇒      

Када је израшунат и угап  ,   се лакп мпже израшунати на следећи нашин 

                     . 
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ППДЕЛА ЧЕТВПРПУГЛПВА 

 

Ппред ппделе на кпнвексне и некпнвексне, шетвпрпуглпве је мпгуће 

класификпвати и пп разним другим критеријумима - према мпгућнпсти 

пписиваоа и уписиваоа кружнице у шетвпрпугап, према брпју паралелних 

страница, према једнакпсти страница итд. 

 

 

Слика 18. Изглед електрпнске лекције ппдела шетвпрпуглпва 

 

Тангентни четвпрпугап 

Четвпрпугап шије су све ивице тангенте једнпг круга тј. шетвпрпугап у кпји 

се мпже уписати круг, назива се тангентни четвпрпугап.  

 

Слика 19. Тангентни шетвпрпугап       
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Ппстпји критеријум за утврђиваое да ли је неки шетвпрпугап тангентни. 

За дпказиваое тпг критеријума кпристи се тепрема п ппдударнпсти тангентних 

дужи, тј. пдсешака тангенте пд ташке из кпје је пна кпнструисана на дати круг дп 

ташке дпдира. 

Тепрема 1. Тангентне дужи кпнструисане из тачке ван датпг круга су 

међуспбнп ппдударне. 

 

Слика 20. Тангентне дужи 

Дпказ. Нека су     и     тангенте некпг круга  , са центрпм  , у дпдирним 

ташкама    и   . Тада су правпугли трпуглпви      и      ппдударни јер им је 

хипптенуза    заједнишка, а катете     и     ппдударне са пплупрешникпм 

круга. Дакле        . 

Тепрема 2. Кпнвексан четвпрпугап      је тангентни акп и самп акп је 

           . 

Дпказ. Претппставка је да је кпнвексан шетвпрпугап      тангентни. Нека су 

        дпдирне ташке ивица             са уписаним кругпм  .  

  

Слика 21. Четвпрпугап      



19 
 

Какп су, на пснпву претхпдне тепреме, тангентне дужи ппдударне, тп је: 

                  и      . На пснпву пвпга, мпже се написати 

                       , пднпснп 

            

Сада треба дпказати и пбратнп тврђеое. Нека су у шетвпрпуглу      

збирпви наспрамних ивица једнаки. Ппстпји круг   кпји дпдирује ивице   ,    

и    тпг шетвпрпугла (оегпв центар је пресек бисектриса унутращоих углпва кпд 

темена   и   шетвпрпугла). 

Нека је    пресек друге тангенте из ташке   круга   и праве   . 

Претппставимп да је      и  (        ). Према већ дпказанпм делу тепреме 

важи             , па какп је пп претппставци            , тп 

је              , тј.            а тп је немпгуће на пснпву 

неједнакпсти трпугла. На слишан нашин дплазимп дп кпнтрадикције и у слушају 

када   није између ташака    и  . Дакле,     , тј. круг   дпдирује и шетврту 

ивицу шетвпрпугла      [3].  

 

Тетивни четвпрпугап 

Четвпрпугап пкп кпга се мпже пписати круг, тј. шије су све ивице тетиве 

некпг круга назива се тетивни четвпрпугап. Некпнвексан шетвпрпугап не мпже 

да буде тетиван. 

Кап щтп ппстпји критеријум за утврђиваое да ли је шетвпрпугап 

тангентни, ппстпји и важна тепрема кпја даје неппхпдан и дпвпљан услпв да 

шетвпрпугап буде тетивни. 

Тепрема 3. Кпнвексни четвпрпугап је тетивни акп и самп акп су оегпви 

наспрамни углпви суплементни. 

Дпказ. Претппставимп, да је шетвпрпугап      приказан на слици 22. тетивни. 

Какп је шетвпрпугап кпнвексан, темена   и   су са разних страна праве пдређене 

дијагпналпм   . Углпви      и      шетвпрпугла су суплементни на пснпву 

ппследице. 

Ппследица. Периферијски углпви круга над истпм тетивпм, чија су темена са 

различитих страна праве пдређене тпм тетивпм, су суплементни. 
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Претппставимп сада да су наспрамни углпви шетвпрпугла      

суплементни. Нека је   круг пписан пкп трпугла     . Тада се из шетвртпг 

темена   тетива    види ппд углпм кпји је суплемент углу кпд темена  , па и 

ташка   припада кругу. 

Честп се при дпказиваоу ппјединих тврђеоа кпристи и следећа тепрема. 

 

Слика 22. Тетивни шетвпрпугап      

Тепрема 4. Акп је      кпнвексан четвпрпугап и           тада је пн 

тетивни четвпрпугап. 

Дпказ. Акп је ABCD кпнвексан шетвпрпугап, претппставимп да А и B леже на 

кружници, пднпснп да је АB тетива те кружнице, слика 22. Ппщтп су  ACB   

 ADB, следи да ташке C и D припадају кружници кап и A и B. На пснпву тпга се 

закљушује да све шетири ташке припадају истпј кружници, па је пвај шетвпрпугап 

тетивни. 

 Вище п тетивним шетвпрпуглпвима мпже се наћи у коизи *3+ ппписа 

литературе.  

Према паралелнпсти страница издвајају се ппсебне врсте шетвпрпуглпва – 

паралелпграми и трапези, према једнакпсти страница делтпиди. 

  

Паралелпграм 

Дефиниција 3. Четвпрпугап чије су сваке две наспрамне странице паралелне 

назива се паралелпграм. 

Сваки паралелпграм је кпнвексан.  
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Директна ппследица паралелних страница јесте да су наспрамни углпви 

паралелпграма једнаки, а суседни суплементни. 

Пднпснп, важи: 

                                              

 

На слици 23. приказан је паралелпграм      са вреднпстима углпва. 

 

Слика 23. Паралелпграм      

Да претхпднп свпјствп имају самп паралелпграми, гпвпри следеће тврђеое. 

Тврђеое 1. Акп су наспрамни углпви некпг четвпрпугла једнаки, пнда је тај 

четвпрпугап паралелпграм. 

Дпказ. Нека је      шетвпрпугап у кпјем је           и          . 

Четвпрпугап      мпра бити кпнвексан да би мпгап да буде паралелпграм. 

Збир сва шетири угла је     , пднпснп                         .  

Какп је           и          , мпже да се закљуши да је 

              . 

Лакп је упшити да су пвп унутращои углпви кпје, са исте стране, са 

правама кпје су пдређене дужима    и    гради трансверзала   . Какп су ти 

углпви суплементни, прпизилази да су и дужи    и    паралелне. Истп такп је 

              , па се пдатле на исти нашин закљушује да су и дужи    и 

   паралелне. 

Тврђеое 2. Наспрамне странице паралелпграма су једнаке.  
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Дпказ. Пвп тврђеое се мпже дпказати на следећи нашин. Паралелпграм се мпже 

дијагпналпм ппделити на два ппдударна трпугла, кап щтп је приказанп на слици 

24.  

Какп је           (   ) тада је       и       пднпснп 

наспрамне странице паралелпграма су једнаке. 

 

Слика 24. Наспрамне странице паралелпграма су једнаке 

Тврђеое 3. Дијагпнале паралелпграма се пплпве. 

На слици 25. приказан је аплет у кпме су представљене дијагпнале 

паралелпграма     . 

 

Слика 25. Аплет кпји ппказује да се дијагпнале паралелпграма пплпве. 

 

Дпказ. Нека је ташка   пресек дијагпнала паралелпграма     . На пснпву става 

ппдударнпсти трпуглпва УСУ, следи да је 

          

      (наспрамне странице) 

          (паралелни краци) 
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          (паралелни краци) 

Из претхпднп наведенпг следи да је       и      , пднпснп ташка 

пресека дијагпнала паралелпграма   дели сваку оегпву дијагпналу на два 

једнака дела. 

У пквиру аплета приказанпг на слици 25. исписане су дужине дијагпнала, 

пднпснп оихпве пплпвине дпбијене пресекпм дијагпнала. Ппређеоем тих 

вреднпсти, види се да се дијагпнале шетвпрпугла      пплпве. Ппмераоем 

некпг темена, меоају се и пблик и димензије шетвпрпугла, меоа се и угап 

између оегпвих дијагпнала, али ће за сваки пд оих да важи да се дијагпнале 

пплпве. 

 Издвајају се ппсебне врсте паралелпграма, правпугапници, квадрати и 

рпмбпви. 

Дефиниција 4. Паралелпграм чији су сви углпви прави назива се правпугапник. 

 На слици 26. приказан је правпугапник     . 

 

Слика 26. Правпугапник      

Све пспбине кпје имају паралелпграми имају и правпугапници. Међутим, 

правпугапници имају и неке пспбине кпје немају сви паралелпграми. 

Тврђеое 4. Дијагпнале правпугапника су једнаке. 

 

Слика 27. Правпугапник      у кпјем су приказане дијагпнале 
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Дпказ. Акп се на слици 27. на кпјпј је представљен правпугапник      упше 

трпуглпви      и     , лакп се ппказује да су пни међуспбнп ппдударни. 

Углпви кпд темена   и   су прави, страница    им је заједнишка, а странице 

правпугапника    и    су наспрамне, па самим тим и једнаке. На пснпву става 

ппдударнпсти СУС, пва два трпугла      и      су ппдударна. Какп су на 

пснпву ппдударнпсти пвих трпуглпва и оихпве странице    и   , кпје су 

истпвременп и дијагпнале правпугапника, ппдударне, јаснп је да су пнда 

дијагпнале правпугапника једнаке. 

Тврђеое 5. Окп паралелпграма се мпже пписати кружница акп и самп акп је пн 

правпугапник. 

 

Слика 28. Скица паралелпграма      пкп кпјег је пписана кружница 

Дпказ. Нека је паралелпграм      прпизвпљнпг пблика и нека је пкп оега 

пписана кружница кап щтп је приказанп на слици 28. Акп је ташка   центар 

пписане кружнице, темена  ,  ,   и   су једнакп удаљена пд ташке  . 

Ппсматрајући трпугап     , лакп се упшава да је      једнакпкрак јер су му 

странице    и    једнаке, па је      =     . Такпђе, једнакпкраки трпуглпви 

су и     ,            , па се мпже написати да је          ,      

     и           .  

Даље, 

                                            .  

Какп  су наспрамни углпви кпд паралелпграма једнаки, мпже се написати 

следеће: 

           (         )        (         )   

           . 
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Какп је           јер су тп наспрамни углпви кпд паралелпграма, 

следи да је и               , пднпснп сва шетири угла у пвпм 

паралелпграму су једнака. Ппщтп је збир углпва у шетвпрпуглу      следи да су 

пви углпви прави и да паралелпграм пкп кпга је пписана кружница јесте 

правпугапник. 

Сада треба дпказати и пбратнп тврђеое. Имајући у виду шиоеницу да се 

дијагпнале свакпг паралелпграма, па и правпугапника пплпве, кап и да су 

дијагпнале правпугапника једнаке, мпже се упшити да је ташка у кпјпј се секу 

дијагпнале правпугапника на једнакпј удаљенпсти пд оегпвих темена.  

Ташка у кпјпј се секу дијагпнале правпугапника представља центар 

пписане кружнице. Пплупрешник пписане кружнице једнак је пплпвини 

дијагпнале правпугапника. 

 

Слика 29. Пписана кружница пкп правпугапника      

Дефиниција 5. Правпугапник чије су све странице једнаких дужина назива се 

квадрат. 

 На слици 30. приказан је квадрат     . 

 

Слика 30. Квадрат 
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Из претхпдних дефиниција мпже се упшити да важи: 

паралелпграм шије су све странице једнаких дужина и сви углпви прави 

назива се квадрат. 

Дијагпнале правпугапника су једнаке, дпк су дијагпнале квадрата и 

једнаке и секу се ппд правим углпм. У електрпнскпј лекцији врсте 

четвпрпуглпва креирани су аплети кпји илуструју наведена свпјства. Приказани 

су на сликама 31. и 32. 

 

Слика 31. Аплет у кпјем у приказане дијагпнале правпугапника кпје се пплпве 

 

Слика 32. Аплет у кпјем су приказане нпрмалне дијагпнале квадрата кпје се 

пплпве 

На пснпву дефиниције да су кпд сва шетири темена квадрата прави углпви 

и да су оегпве странице једнаких дужина, лакп се ппказује да му се дијагпнале 

секу ппд правим углпм. На пснпву слике 32. види се да дијагпнале квадрата деле 



27 
 

квадрат на шетири ппдударна једнакпкрака трпугла. Наиме на пснпву става 

ппдударнпсти ССС трпуглпви     ,     ,      и      су међуспбнп 

ппдударни, где су им пснпвице, пднпснп странице квадрата  , једнаке. Ппщтп су 

углпви кпд темена квадрата прави, а пви једнакпкраки трпуглпви међуспбнп 

ппдударни, мпже се закљушити да углпви на пснпвици пвих једнакпкраких 

трпуглпва изнпсе 45 , а самим тим угап при врху, пднпснп угап ппд кпјим се секу 

дијагпнале квадрата, изнпси 90 . 

Тврђеое 6. Окп паралелпграма се мпже пписати и у оега уписати кружница 

акп и самп акп је пн квадрат.  

 

Слика 33. Скица паралелпграма      пкп кпјег је пписана и уписана кружница 

Дпказ. У тврђеоу 5. да се пкп паралелпграма мпже пписати кружница акп и 

самп акп је пн правпугапник је дпказанп да су углпви у тпм паралелпграму 

прави, па је сад јпщ пптребнп дпказати да акп се у тај правпугапник мпже и 

уписати кружница, пнда је тп квадрат. Ппсматрајући трпуглпве      и     , 

кпји су ппдударни пп ставу ССУ (     ,      ,              ), 

следи да је      . На исти нашин се ппказује да је      ,       и 

     . Даље, 

                               (     )   

     (     )        . 

На пснпву дефиниције паралелпграма да су наспрамне странице једнаке, 

следи      , па је        , пднпснп      . Паралелпграм кпд кпјег су 

све странице једнаке и има праве углпве јесте квадрат. 
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Сада треба дпказати и пбратнп тврђеое. На слишан нашин кап щтп се 

дпказалп кпд правпугапника да се пкп оега мпже пписати кружница, такп се и 

пвде ппказује да се пкп квадрата мпже пписати кружница. За дијагпнале 

квадрата важи кап и за дијагпнале правпугапника, једнаких су дужина и пплпве 

се. Из пвпга прпизилази да су темена квадрата на једнакпј удаљенпсти пд 

пресешне ташке оегпвих дијагпнала, пднпснп пд центра пписане кружнице.  

На пснпву ппдударнпсти трпуглпва     ,     ,      и      

прпизилази да су им висине из темена   једнаке, пднпснп да су све шетири 

странице квадрата   на једнакпј удаљенпсти пд пресешне ташке дијагпнала. 

Растпјаое сваке странице квадрата пд пресешне ташке дијагпнала   је једнакп 

висини ппдударних једнакпкраких трпуглпва  , пднпснп 
 

 
 . На пвај нашин се 

дпказалп да се у квадрат мпже и уписати кружница, са центрпм у ташки  , и 

пплупрешникпм   кпји изнпси      
 

 
 . 

 

Слика 34. Квадрат са пписанпм и уписанпм кружницпм 

Јпщ једна врста паралелпграма је рпмб, а дефинище се на следећи нашин. 

Дефиниција 6. Паралелпграм чије су странице једнаких дужина назива се 

рпмб. 
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Слика 35. Аплет у кпјем је представљен рпмб      

На слици 35. приказан је аплет у кпјем је представљен рпмб     . У 

примеру са слике рпмб кпд темена А има угап пд 40 . Укпликп се клизаш угла, 

ппстави на другу вреднпст дпбиће се рпмб са страницама истих дужина, али 

разлишитих углпва. 

Рпмб ппред свих пспбина паралелпграма карактерище се и неким 

пспбинама кпје немају сви паралелпграми. 

Тврђеое 7. Дијагпнале рпмба пплпве оегпве углпве и секу се ппд правим углпм. 

 

Слика 36. Дијагпнале рпмба се пплпве и секу ппд правим углпм 

Дпказ. Нека је   пресек дијагпнала рпмба     . Трпуглпви      и      су 

ппдударни, на пснпву става ппдударнпсти ССС. Наиме, страница    им је 

заједнишка, а на пснпву дефиниције паралелпграма да су све странице рпмба 

једнаке важи и да је      . Такпђе, на пснпву свпјства да се дијагпнале 

свакпг паралелпграма пплпве, закљушује се да су и странице      .  
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Из дпказане ппдударнпсти следи да су углпви      и      једнаки. 

Слишнп се дпказује да дијагпнале рпмба деле и пстале оегпве углпве. 

Сада, да би се дпказалп да су дијагпнале рпмба међуспбнп нпрмалне, 

ппсматраће се углпви   и  , пднпснп углпви кпд суседних темена   и   рпмба 

    . Ппщтп су тп суседна темена, на пснпву претхпднпг тврђеоа да су кпд 

паралелпграма два суседна угла суплементна, прпизилази да је         . 

Имајући у виду претхпднп дпказану пспбину рпмба да дијагпнале рпмба пплпве 

оегпве углпве, мпже се написати да је 

          
 

 
(   )                

Дакле, дијагпнале рпмба секу се ппд правим углпм. 

На пснпву претхпднпг свпјства рпмба мпже да се наведе јпщ једнп 

тврђеое. 

Тврђеое 8. У паралелпграм се мпже уписати кружница акп и самп акп је пн 

рпмб. 

Дпказ. Акп је ташка   центар уписане кружнице у паралелпграм     , ташке  , 

 ,   и   су једнакп удаљене пд ташке  .  

 

Слика 37. Скица паралелпграма      и уписана кружница 

Ппсматрајући трпуглпве      и     , на пснпву става ппдударнпсти 

ССУ (     ,      ,               ) ппказује се да су пни 

ппдударни, па следи да су странице    и    једнаке дужине. Лакп се ппказује 

да је и      ,       и      . Даље, 

                                      . 
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На пснпву дефиниције паралелпграма да су наспрамне странице једнаке, 

следи 

       (     )        .  

Какп је     =    , пднпснп    =   , мпже се закљушити да су све 

странице пвпг паралелпграма исте дужине. Паралелпграм кпд кпјег су све 

странице једнаких дужина јесте рпмб.  

Сада треба дпказати и пбратнп тврђеое. На слишан нашин какп се 

дпказала ппдударнпст трпуглпва      и      (тврђеое 7.), ппказује се да су 

сва шетири трпугла     ,     ,      и      међуспбнп ппдударна и да су 

им висине из темена   једнаке, пднпснп све шетири странице рпмба су једнакп 

удаљене пд ташке  , кпја затп представља и центар уписане кружнице у рпмб. 

 

 

Слика 38. Аплет кпји ппказује рпмб      са уписанпм кружницпм 

У аплету на слици 38. приказан је рпмб      са уписанпм кружницпм. У 

примеру са слике рпмб кпд темена А има угап пд    . Укпликп се клизаш угла, 

ппстави на другу вреднпст дпбиће се рпмб са страницама истих дужина и 

пдгпварајућпм уписанпм кружницпм, али разлишитих углпва. Када се клизаш 

ппдеси да угап буде    , дпбија се специјалан слушај рпмба, а тп је квадрат. 

Тврђеое 9. Акп су наспрамне странице некпг четвпрпугла једнаке, пнда је тај 

четвпрпугап паралелпграм. 

Дпказ. Нека је      шетвпрпугап такав да је       и      . Дпвпљнп је 

да се дпкаже да су наспрамни углпви шетвпрпугла      једнаки. Из датих 

једнакпсти и шиоенице да је    заједнишка страница трпуглпва      и     , 

према ставу ССС следи да су та два трпугла међуспбнп ппдударна. Из 

ппдударнпсти пвих трпуглпва прпизилазе следеће једнакпсти међу углпвима: 
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          (пви углпви су наспрамни углпви шетвпрпугла), кап и једнакпсти 

          и           из кпјих следи да су углпви датпг шетвпрпугла у 

теменима   и   једнаки. Дакле, дати шетвпрпугап је паралелпграм. 

Ппред наведених пспбина паралелпграма, вепма је важнп 

прпдискутпвати и симетришнпст паралелпграма. 

Паралелпграм у ппщтем слушају није пснпсиметришна фигура. Међутим, 

специјални слушајеви паралелпграма кпји су претхпднп представљени имају шак 

вище пд једне псе симетрије. 

Правпугапник кпји није квадрат има две псе симетрије. Рпмб кпји није 

квадрат такпђе има две псе, а квадрат има шетири псе симетрије. 

 
Слика 39. Пснпсиметришни паралелпграми 

Међутим, сви паралелпграми ппседују једну другу врсту симетрије. 

Наиме, сви паралелпграми су симетришни у пднпсу на једну ташку. Симетришнпст 

у пднпсу на једну ташку назива се централна симетришнпст. 

Дефиниција 7. Тачка    је централнпсиметрична тачки   у пднпсу на тачку   

укпликп је   средиште дужи    . 

 

Слика 40. Централна симетрија ташке   у пднпсу на ташку  . 



33 
 

На пснпву дефиниције мпже се рећи да централна симетрија у пднпсу на 

ташку   свакпј ташки   ппсматране равни придружује ташку   , такп да је ташка   

средищте дужи    . Централна симетрија је рптација за      пкп центра 

симетрије. Да је фигура централнп симетришна, знаши и да акп је зарптирамп за 

     пкп центра симетрије, пна ће се пресликати у себе. Вище п централнпј 

симетрији мпже се прпшитати у коигама *1+ и *3+ ппписа литературе. 

 

Слика 41. Аплет у кпјем је централнпм симетријпм кпнструисан паралелпграм 

У аплету на слици 41. кпји пписује централну симетрију паралелпграма, 

нацртана је на ппшетку самп једна страница некпг прпизвпљнпг кпнвекснпг 

шетвпрпугла      са свпја два темена   и  . Затим се изабере нека ташка   

изван праве   кпју пдређује дуж   . Нека ташка   буде ташка у пднпсу на кпју ће 

се централнпм симетријпм дуж    пресликати у     . Акп се пптпм дуж     

преслика у пднпсу на исту ташку   централнпм симетријпм, дпбиће се страница 

   . Дпбијени шетвпрпугап пдређен ташкама        је паралелпграм, где ташка 

  представља пресек дијагпнала пвпг шетвпрпугла. У пвпм аплету ппмераоем 

темена дужи    или ппмераоем кпмплетне дужи    у разлишите пплпжаје у 

пднпсу на ташку  , меоа се и пблик и димензија паралелпграма. Мпгуће је, 

наравнп, и ппмераоем самп ташке   дпбијати разлишите пблике шетвпрпуглпва, 

али пнп щтп важи за сваки пд оих је да јесте паралелпграм. У специјалнпм 

слушају, укпликп се ташка   ппстави на једнаку удаљенпст пд ташака   и  , 

дпбијени паралелпграм је правпугапник. Мпгуће је пдгпварајућим ппзицијама 

ташке   у пднпсу на ппшетну страницу    дпбити и квадрат и рпмб разлишитих 

димензија. 

Претхпднп је билп реши п шетвпрпуглпвима са два пара паралелних 

страница. Ппстпје шетвпрпуглпви кпји имају ташнп један пар паралелних 

страница. 
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Трапез 

Дефиниција 8. Четвпрпугап кпји има тачнп један пар паралелних страница 

назива се трапез. 

 Паралелне странице трапеза називају се пснпвицама, а странице кпје 

нису паралелне зпву се краци трапеза. Углпви налегли на крак трапеза су 

суплементни. Пвп следи из следећег разматраоа. Углпви      , кап и       

трапеза      приказанпг на слици 42. су углпви са паралелним крацима, пд 

кпјих је један пщтар, а други туп (мпгу бити пба права), те је          и 

          

 

Слика 42. Трапез 

Висина трапеза је дуж шији крајеви припадају правама кпје садрже 

пснпвице трапеза и кпја је нпрмална у пднпсу на пве праве. На слици 43. 

приказан је прпизвпљан трапез      и оегпва висина  . 

 

Слика 43. Трапез      и оегпва висина   
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Средоа линија трапеза је дуж шији су крајеви средищта оегпвих кракпва. 

 

Слика 44. Средоа линија трапеза   

Тепрема 5. Средоа линија трапеза (    ) једнака је пплпвини збира 

пснпвица   и  , и паралелна је пснпвицама.  

Дпказ. Пвп се једнпставнп дпказује уз ппмпћ слике 44. Нека је ташка   центар 

симетрије. Централнпм симетријпм пснпвице     , ташка   се пресликава у 

   и ташка C се пресликава у  (  ), па је          . Дуж      је средоа 

линија трпугла     , па је   
   

 
 и      , тј.    . Такпђе,    . 

Задатак 2. Дужина пснпвице    једнакпкракпг трапеза      је    , а дужина 

оегпве висине је    . Акп су углпви на већпј пснпвици једнаки    , пдреди 

дужину маое пснпвице и средое линије пвпг трапеза. 

 

Решеое.  

 

Слика 45. Једнакпкраки трапез      

 

Из текста задатка се зна да је       ,       и да су углпви на већпј 

пснпвици једнаки    . Такпђе се зна да висина са пснпвицама заклапа прав угап. 
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Када се тп све претпши у слику види се да је      једнакпкрак па из тпга следи 

да је          . Исти ппступак за     , из шега следи да је          . 

Ппщтп се из задатка зна да је пснпвица        и са слике се мпже приметити 

да је                , лакп се израшуна да је       (     )  

           , а      , па је и       . Средоа линија трапеза се 

рашуна кап пплузбир двеју пснпвица, па ће у пвпм задатку изнпсити 

 

   
(     )

 
 

(   )

 
 

  

 
    . 

 

Ппстпје две ппсебне врсте трапеза. Тп су правпугли и једнакпкраки 

трапез, дефинищу се на следећи нашин. 

Дефиниција 9. Трапез чији су унутрашои углпви кпд темена једнпг крака 

прави назива се правпугли трапез. 

На слици 46. приказан је правпугли трапез      кпд кпјег су прави 

углпви налегли на крак   . 

 

Слика 46. Правпугли трапез      
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Дефиниција 10. Трапез чији су краци једнаких дужина назива се једнакпкраки 

трапез. 

На слици 47. приказан је једнакпкраки трапез, краци    и    су једнаки.  

 

Слика 47. Једнакпкраки трапез      

Једнакпкраки трапез има следеће пспбине: 

1) углпви на пснпвици су једнаки     и    ; 

2) дијагпнале једнакпкракпг трапеза су једнаке;  

Акп је       и      , лакп се ппказује да је      . Права          

теме   и паралелна је са кракпм  . Права   дели трапез на паралелпграм и 

трпугап. Трпугап      је једнакпкраки јер је      , пднпснп странице       

трпугла      су једнаке и представљају краке тпг једнакпкракпг трпугла, кпји 

има једнаке углпве на пснпвици    (    ). Kako je    , јер су тп углпви са 

паралелним крацима, следи и да је    , пднпснп углпви на пснпвици   

једнакпкракпг трапеза јесу једнаки. Какп важи да је         ,          

и    , следи да је    . Јпщ један дпказ пве пспбине мпже се ппгледати у 

коизи *4+ ппписа литературе. 

Из ппдударнпсти трпуглпва      и      (пп ставу СУС), следи да су 

странице       и       једнаке, пднпснп дијагпнале једнакпкракпг трапеза 

   и    су једнаке. 
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3) Пкп трапеза се мпже пписати кружница акп и самп акп је пн 

једнакпкраки. 

 

 
Слика 48. Скица трапеза      пкп кпјег је пписана кружница 

 Нека је трапез      прпизвпљнпг пблика и нека је пкп оега пписана 

кружница кап щтп је приказанп на слици 48. Пснпвице    и    трапеза      су 

паралелне и дуж    представља трансверзалу, па се мпже закљушити да је 

              . Ппщтп је круг пписан пкп трапеза     , на пснпву 

тепреме кпнвексни шетвпрпугап је тетивни акп и самп акп су оегпви наспрамни 

углпви суплементни, следи и да су               . Лакп се дплази дп 

закљушка да је          , из шега следи да је трапез једнакпкраки, па су и 

дужи    и    једнаке.  

 Сада треба дпказати и пбратнп тврђеое да пкп једнакпкракпг трапеза 

мпже да се ппище кружница. Кпд једнакпкракпг трапеза углпви на пснпвици    

су међуспбнп једнаки, кап и углпви на пснпвици   . На пснпву пвпга мпже да се 

напище да је збир наспрамних углпва                         . 

На пснпву тепреме кпнвексни шетвпрпугап је тетивни акп и самп акп су оегпви 

наспрамни углпви суплементни, дплази се дп закљушка да пкп једнакпкракпг 

трапеза мпже да се ппище кружница. 
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Укпликп трапез задпвпљава следећу једнакпст            , у 

оега је мпгуће уписати кружницу. На слици 49. приказан је аплет у кпјем се 

мпже видети трапез и кружница уписана у оега. Ппмераоем клизаша 1 и 2 мпгу 

се видети разлишити пблици тангентнпг трапеза. 

 

Слика 49. Аплет у кпјем је приказан тангентни трапез 

Ппред шетвпрпуглпва са једним или два пара паралелних страница, 

издваја се јпщ један шетвпрпугап кпји уппщте нема паралелне странице али има 

специфишне пспбине. 

Делтпид 

Делтпид је кпнвексан шетвпрпугап кпји има два пара једнаких суседних 

страница. 

 

Слика 50. Аплет у кпјем је приказан делтпид      
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Акп се ппсматра делтпид      представљен на слици 50., мпже да се 

закљуши, на пснпву дефиниције делтпида, да је теме   једнакп удаљенп пд 

темена   и  . Истп такп, и за теме   мпже да се каже, такпђе збпг дефиниције 

делтпида, да је и пнп једнакп удаљенп какп пд темена  , такп и пд темена   

пвпг делтпида. Из пвпга прпизилази да ташке   и   припадају симетрали дужи 

  , кпја је једна пд две дијагпнала делтпида. Друга дијагпнала делтпида јесте 

дуж   . Пва шиоеница има брпјне ппследице. 

Тврђеое 10. Делтпид је пснпсиметричан четвпрпугап и једна дијагпнала је 

оегпва пса симетрије. 

Дпказ. Пптребнп је упшити на слици 51. да су трпуглпви      и      

међуспбнп ппдударни, на пснпву става ппдударнпсти ССС. Страница    им је 

заједнишка, а пп дефиницији делтпида    =    и        Кап ппследица те 

ппдударнпсти лакп се дпказује да су и трпуглпви      и      ппдударни на 

пснпву става СУС (     ,             на пснпву ппдударнпсти трпуглпва 

     и      и    заједнишка страница).  

 

Слика 51. Аплет у кпјем су представљене дијагпнале делтпида 

Из пве ппдударнпсти даље следи да је       и            . 

Ппсматрајући трпуглпве      и     , види се са слике 46. да су и пни 

ппдударни на пснпву става ССС (страница    им је заједнишка, а пп дефиницији 

делтпида    =    и из ппдударнпсти трпуглпва      и      се зна да су и 

     ). Из шега даље следи да су            . Ппщтп се дужи    и    

секу у ташки  ,      и      су једнаки, кап и      и     , јер су тп унакрсни 

углпви а пни су једнаки. На пснпву ппдударнпсти датих углпва и кпристећи 
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дефиницију унакрсних углпва, закљушује се да су сва шетири угла     ,     , 

     и      једнака, и да важи                           , 

пднпснп сваки пд та шетири угла је прав. Из пвпга мпже да се закљуши да се 

дијагпнале делтпида секу ппд правим углпм и да је дијагпнала    симетрала 

дијагпнале   , шиме је дпказ заврщен. 

Тврђеое 11. Дијагпнале делтпида су међуспбнп нпрмалне и једна пд оих 

пплпви другу. 

Дпказ. На слици 52. је приказан делтпид      и оегпве дијагпнале где се види 

да су нпрмалне и да једна дијагпнала пплпви другу. 

 

Слика 52. Делтпид      

Ппщтп је ппказанп да је за делтпид      дијагпнала    садржана у 

симетрали дужи   , прпизилази да су дијагпнале    и    узајамнп нпрмалне и 

при тпме дијагпнала    пплпви дијагпналу   . 

Тврђеое 12. Дијагпнала кпја је пса симетрије, уједнп је и симетрала углпва у 

теменима кпја је пдређују. 

Дпказ. Из ппдударнпсти трпуглпва      и      (дпказанпј у претхпднпм 

тврђеоу) следи да је          , а из ппдударнпсти трпуглпва      и 

     следи да су углпви      и      једнаки из шега се јаснп закљушује да је 

дијагпнала    уједнп и симетрала углпва у теменима   и  . 
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Тврђеое 13. Наспрамни углпви делтпида кпје граде парпви различитих 

суседних страница су једнаки. 

Дпказ. Из ппдударнпсти трпуглпва      и     , следи да су      и      

ппдударни, па из ппдударнпсти трпуглпва      и     , следи да су и углпви 

          , па је пнда и збир тих углпва једнак (               

    ), щтп је и требалп ппказати. 

Тврђеое 14. У делтпид се мпже уписати кружница. 

 
Слика 53. Делтпид      и уписана кружница 

 

Дпказ. Кпристећи тепрему раније дпказану да тангентне дужи кпнструисане из 

ташке ван датпг круга су међуспбнп ппдударне следи да је       и        

следи      ,       и       следи      . На пснпву тепреме да је 

шетвпрпугап      тангентни акп и самп акп је             следи да је 

                       . У пвај шетвпрпугап се мпже уписати 

кружница јер је дпказанп да је делтпид тангентни шетвпрпугап.  

Тврђеое 15. Окп делтпида се мпже пписати кружница акп и самп акп су му 

наспрамни углпви кпје граде парпви различитих суседних страница прави. 

Дпказ. На слици 54. приказана је скица делтпида      и кружнице пписане пкп 

оега. На пснпву тепреме да су наспрамни углпви делтпида кпје граде парпви 

разлишитих суседних страница једнаки, следи да је          . 
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Слика 54. Скица делтпида      пкп кпјег је пписана кружница 

Ппщтп се углпви      и      налазе са разлишитих страна дијагпнале 

   за оих важи и да су суплементни јер су тп периферијски углпви круга над 

истпм тетивпм   , али са разлишитих страна праве пдређене тпм тетивпм.  

              ⇒                     

У пвпм слушају тетива    је уједнп и прешник пписане кружнице, а ташка 

кпја се налази на средини дијагпнале    је центар пписане кружнице. 

 

Слика 55. Делтпид      и пписана кружница 
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Сада треба дпказати и пбратнп тврђеое. Акп се ппсматра делтпид      са 

слике 55., кпд кпјег важи да је              , лакп се дпђе дп закљушка 

да је                јер је збир оегпвих унутращоих углпва     . На 

пснпву тепреме да је кпнвексан шетвпрпугап тетиван акп и самп акп су му 

наспрамни углпви суплементни, следи да се пкп пваквпг делтпида мпже пписати 

кружница. 
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КПНСТРУКЦИЈА ЧЕТВПРПУГЛПВА 

 

 Кпнструкцијски задаци се рещавају у некпликп фаза: 

1) скица - представља скицираое гптпвпг шетвпрпугла и пбележаваое  

ппзнатих елемената на оему, а све у циљу лакщег прпналаска идеје 

за кпнструкцију; 

2) кпнструкција датих елемената; 

3) анализа - разматраое мпгућнпсти да се дпђе дп рещеоа. У пвпј етапи 

се претппставља да је задатак рещен. Затим се разматрају пднпси 

између датих и тражених елемената и дплази се дп услпва кпје 

фигура задпвпљава, а ппмпћу кпјих се мпже лакще кпнструисати 

тражена фигура; 

4) кпнструкција - пплазећи пд задатих елемената применпм кпнашнпг 

брпја пснпвних и елементарних кпнструкција, дплази се дп тражене 

фигуре, такп да задпвпљава услпве. При тпме је пбавезнп да се сваки 

пд кпрака ппище решима. 

 

 

Слика 56. Изглед електрпнске лекције кпнструкција шетвпрпуглпва 

Некпликп наредних задатака требалп би да ппмпгну да се лакще схвате 

наведене фазе. Вище задатака из пве пбласти мпже се прпнаћи у коизи [2] 

ппписа литературе. 
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Задатак 3. Кпнструисати правпугапник акп је       и      . 

Решеое. 

 Најпре се скицира задатак какп би се лакще мпглп видети щта је датп и на кпји 

нашин да се кпнструище. 

 

Слика 57. Скица правпугапника 

 Затим се кпнструищу дати елементи, у пвпм слушају две дужи      , 

      и прав угап. Прав угап се кпнструище такп щтп се на прпизвпљнпј прави 

пзнаши ташка(у пвпм слушају је тп теме  ). Ппище се кружница са прпизвпљним 

пплупрешникпм. У ташке пресека кружнице и праве се ппстави щестар и ппищу се 

лукпви, једнаких пплупрешника. Пресешна ташка лукпва када се сппји са теменпм 

 , дпбија се тражени угап. 

 

Слика 58. Кпнструкција датих елемената 

Пптпм следи анализа кпнструкције кпја ппдразумева да се пп кпрацима 

пбразлпжи кпнструкција кпја следи.  

Први кпрак: кпнструисати дуж         . 
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Слика 59. Први кпрак кпнструкције 

Други кпрак: пренети прав угап кпд темена  . 

 

Слика 60. Други кпрак кпнструкције 

Трећи кпрак: у птвпр щестара узети дужину   и из темена   пписати лук, кпји се 

сеше са пплуправпм из темена   и на тај нашин је пдређенп теме  . 

 

 

Слика 61. Трећи кпрак кпнструкције 

 

Четврти кпрак: у птвпр щестара се узме дужина   и из темена   се ппище лук. 

Затим се у птвпр щестара узме дужина   и из темена   се такпђе ппище лук. 

Местп пресека та два лука је теме  . 
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Слика 62. Четврти кпрак кпнструкције 

 

Пети кпрак: када се сппје сва темена редпм, дпбије се тражени правпугапник.  

 

Слика 63. Пети кпрак кпнструкције 

Ппсле анализе следи сама кпнструкција, уз ппмпћ щестара и леоира. Пвп 

је самп један пд нашина кпнструкције пвпг задатка. 

За кпнструисаое углпва, нпрмала, симетрала ппстпје већ гптпви алати у 

ГепГебри кпје ћемп надаље кпристити и кпји умнпгпме плакщавају и убрзавају 

сам прпцес кпнструкције. 
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Задатак 4. Кпнструисати паралелпграм      акп је датп           , 

         и           . 

Решеое. Најпре се скицира прпизвпљан паралелпграм     .  

 

Слика 64. Скица паралелпграма 

Зна се да у паралелпграму суседни углпви дају збир     , па се лакп види 

да је сппљащои угап кпд темена  , такпђе,    . Први кпрак у анализи ће бити да 

се нацрта теме   и пплуправа из оега, на кпју ће се пренети дуж 

           и на тај нашин дпбити теме  . Затим се угап       пренесе и 

кпд темена   и кпд темена   и дпбију се две пплуправе са ппшецима у теменима 

  и  . Следећи кпрак, у пвпм нашину кпнструисаоа, је да се у птвпр щестара 

узме дуж          и из темена   направи лук кпји сеше пплуправу са 

ппшеткпм у темену  , где у пресеку настаје теме  . Затим се у птвпр щестара 

узме дуж            и из темена   ппище лук,па се у птвпр щестара узме 

дуж    и из темена   ппище лук, где у пресеку та два лука настане теме  . 

Ппследои кпрак јесте да се ппвежу сва та темена и настане тражени 

паралелпграм. 

 

Слика 65. Кпнструисани паралелпграм 
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Задатак 5. Кпнструисати рпмб      акп су дате пбе дијагпнале. 

Решеое. Првп се црта скица и на опј пбележавају дати ппдаци.  

 

Слика 66. Скица рпмба 

Зна се да се дијагпнале пплпве и секу ппд правим углпм кпд рпмба и тп је 

кљуш пве кпнструкције. Најпре се нацрта једна дијагпнала, пдреди оена 

симетрала и у оихпвпм пресеку се дпбија ташка из кпје се пплпвина пне друге 

дијагпнале нанпси на симетралу при шему настају препстала два темена. За 

прављеое симетрале ппстпји алат у ГепГебри кпји плакщава и ппједнпстављује 

саму кпнструкцију.  

 

Слика 67. Кпнструисани рпмб 

Задатак 6. Кпнструисати трапез акп су дате пснпвице   и  , страница   и висина 

 . 

Решеое. Првп се кпнструище права   и на оу нпрмала. У пресеку настаје ташка 

  . Из ое се щестарпм нанесе висина   и дпбија се теме  . Пптпм из темена   се 

пренесе страница   и у пресеку са правпм   настане теме  . Из темена   на 

праву   се пренесе пснпвица   и дпбија се теме  . Затим се направи паралела са 
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правпм   крпз теме  , па се из тпг темена нанесе пснпвица   и у пресеку дпбије 

теме  . На крају се сппје темена   и   и дпбија се тражени трапез. 

 

Слика 68. Кпнструисани трапез 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Прирпднп је да савремена настава математике прати развпј технплпгије и 

да се настпји да се у пбразпвни прпцес уведу нпва наставна средства. У пвпм 

раду приказан је један нашин извпђеоа наставе уз ппмпћ рашунара, тј. 

прпграмскпг пакета ГепГебра. Представљен је интерактивни материјал у кпjeм је 

пбрађен ппјам шетвпрпугла и све пбласти кпје су ппвезане са оим, а пбрађују се 

у вищим разредима пснпвне щкпле. 

ГепГебра је пре свега математишки спфтвер кпји је једнпставан за 

упптребу. Упптреба пвпг спфтвера требалп би да буде пд кпристи јер прави везу 

између гепметрије и алгебре на пптпунп нпв, визуалан нашин щтп математику 

шини ппипљивпм, приступашнпм, динамишнпм и интерактивнпм. Требалп би да 

пмпгући наставницима да бпље планирају и извпде наставу, щтп на крају 

резултује ушеницима кпји су мптивисани и имају бпље резултате. 

Презентпваое садржаја п шетвпрпуглу путем електрпнских лекција даје 

мпгућнпст сталнпг приступа теприји и задацима, путем интернета, кап и 

мпгућнпст оихпвпг меоаоа, усаврщаваоа и дпдаваоа нпвих материјала. 
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