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п р о г р А М И 3 Г Е О М Е Т Р ИЈ Е 

ва 1 и 11 равред 

1 РАВРЕД 

Посматрање квадра (правоуглог паралелопипеда), 

хкоцке, ваљка и лопте. 

Посматрати на поменутим телима: равне и криве по

.вршине, праве и криве линије, тачке и хоризонталне и вер

'тикалне равни и праве (либела и висак). 

Прибор за цртање (равнило и шестар). 

Посматрати и цртати: праве, зрак, дужи, круг, кру-

WOBe на лопти, појас. 

Транслација и ротација. 

Мерење у природи. - Постављање праве у природи. 

Угао. (Прав угао, кос угао; степен, угломер;управне 

iИ косе праве). 

Квадар, правоугаоник, коцка, квадрат. - Мреже и 

:модели квадра и коцке. 

Површина и запремина кщщра и коцке. 

Пирамида. - Косе равни. 

Троугао. - Врсте троугла. 

Мрежа пирамиде. 

11 РА3РЕД 

Симетрија тела и слика. (Симетриска раван, симетриска 

<>совина. - Примери на познатим телима и сликама). 

Симетрала дужи, угла. (Равнострани и равнокраки 

-троугао). 
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'Описани и уписани круг код троугла. 

Конструкција углова од 900, 450, 600, .300 и 750. (Слу
жити се само равнИЈIOМ и шестаром). 

Ма каква пирамида. 

Троугао. 

Збир углова у троуглу. (Експериментални доказ). 

Пресек тежишних линија и пресек висина код тро-

угла. (Само цртеж). 

Подударност троуi'лова и правила о љој. (На основи 
'конструкције троуглова). 

Угловн. ,-- Комплементни углови, суплементни,. уна

крсни, углови с паралеЈIНИМ и управним крацима. (Експери

MeHTaJlaH доказ транслацијом и ротацијом. Никакви наро

чити називи за углове с паралелним и управним крацима). 

Призма. - Четвороугао. Особине и подела четворо", 

УГЈIOва. (Особине четворОУГJIова утврдити огледом). 

Симетричност четвороуглова. 

, Просте конструкције четвороуглова. 
Многоугли. - Правилни многоугли и њ.ихове симе .. 

триске особине. 

Цртање правилних многоугаоника од 3, 4, 5, 6, 8, НЈ 

и 12. страна. (Петоугаоник'и десетоугаОНИЈ< помоhу сре .. 
дишњег угла). 



1. У В О Д 

§ 1. Тело. - Простор у коме се налазимо бескрајан 

је и дељив. Од простора ми можемо одвојити веће или мање 

.делове и ()граничавати их са свих страна. ,ц~_!Iростора који 

је са свих страна ограничен зове се тело. Учионица је тело, 

јер је део простора који је ограничен подом, таваницом 

и зидовима. Кутија жижица, пеh, лопта, јаје, пласт сена 

итд. такође су тела, пошто су и то делови простора потпуно 

ограничени. Део простора који је обухваhен телом зове се 

запремина или волумен тога тела. 

Свако се тело простире, или свако се TeJIO може ме

рити у три правца: у дужину, ширину И 'висину (дебљину, 

дубину). Сваки правац простирања једнога тела зове се 

димензија. Нека тела имају све три димензије различите 

величине (као: школска табла, прозорско окно); нека тел;} 

имају две димензије једнаке а трећа је већа ИЈlИ мања 

(округла писаљка, ОКРУГј\а пеh, бунар); И, најзад, има тела 

код којих су све три димензије једнаке (лопта, коцка). 

Посматрањем тела у природи увиђамо: да узимају 

различите положаје у простору, да имају различите облике 

:и величине, да су испуњена разноврсним материјама и да 

су различите боје. Материју и боју једног тела нећемо узи- . 
мати у испитивање; али зато водимо рачуна о облику, ве

ЛИЧИНИ и положају тела у простор'У, особито о телима про

стијег и правилнијег оБЈЈика. 

9 :2. Површина. - Свако је теЈ!О одвојено од простора 

који га ОIlкољава површинама, 'које ми видимо и које мо

жемо опипати: Површина ограничава тело и одваја његову 
запремину од ОКОЈЈНОГ простора. Површина је, дакле, гра

ница једног тела и нема НИl<акве дебљине, нити може само-
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стално да постоји. Површине могу бити ДBoja~e: равне и 

нриве. Тако, школска табла ограничена је само равним по

вршинама, а округла пеh двема равним и једном кривом 

површином. Сваки део, било равне, било криве површине, 

опет се зове површина и простире се, или може се мерити 

у два правца: у дужину и ширину. Површине имају, дакле,. 

две димензије: дужину и ширину. 

§ 3. Рогљаста и обла тела. - Има тела која су огра-

ничена само равним површинама (као учионица); има их. 

ограничених једном кривом површином (.710пта, јаје); и~ 

најзад, има их ограничених и кривим и равним површи

нама (округла кутија, пласт сена). Тела ограничена само 

равним површинама зову се рогљаста; а она ограничена 

кривим, ИЈIИ кривим И равним површи~ама, зову се обла 

или ваЉЈ{аста. 

C.'I. 1 

На сл. 1 имамо групу рогљастих и 06лих тела, која 

се зову моделима. МодеЈШ су вештачка, фИЗИЧЈ{а тела, јер 

су нач.ињена од дрвета, круте хартије, стаК,IIа итд., а служе 

да се помоhу њих упознамо са особинама геомеТРИСЈ{ИХ 

тела, којих у природи нема, а имају исти облик као физичка. 
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§ 4. Линија и тачка. - Површине могу бити неогра

ничене (површина лопте) или о.граничене линијама. Линија 

је, дакле, граница Једне површине. Линија само. о.граничава 

по.вршину, а нема ни дебљине ни ширине. Она има само 

једну димензију, и то дужину. 

Линије могу бити двојаке: праве и, криве. Сваки део, 

било праве, било криве линије, ограничен је тачкама. Тачка 

је, дакле, граница једне линије. Она нема ни дебљи не, ни 
ширине, ни дужине. Тачка, даКЈЈе, нема ни једне димензије. 

§ 5. Про.сто.рни о.блици и њихо.в по.станак. - Тачке, 

линије, површине и теља једним се именом зову про.сто.рнн 

или гео.метријски лико.ви (облици). Сви просторни ликови, 

о.сим тачке, јесу ко.личине, јер се дају мерити. Тако код тела 

можемо да меримо: дужину, ширину и висину (дебљину, 

дубину); код површина: дужину и ширину, а код линија 

само дужину. ТаЧI{е нису количине, иако се могу набрајати, 

јер код њих не можемо ништа да меримо. 

Линије, површине и тела можемо заМИСJIИТИ да су 

постали ,кретањем. Тако, кад се тачка креће, она производи 

линију, праву ИJIИ криву, према томе да ли при кретању не 

мења правац Њ1IИ га мења. Кад се JIинија креће тако да све 

њене тачке производе нове линије, онда постаје површина, 

равна или крива. Површина деJIИ простор на две области. 

Кретањем ма какве површине у једној од тих области про

изводи се тела. 

§ 6. Гео.метрија. - Геометрија је наука каја се бави 

прасторним облицима. Она посматра најпре њихове пола

жаје, аБJIике и везе и проучава љихове особине, а затим 

израчунава бројне вреднасти љихових дужина, површина и 

запремина. 

11. ПОСМАТРАЊЕ ГЕОМЕТРИСКИХ ОБЛИКА 
НА ТЕЛИМА 

1. К О Ц К А 

§ 7. Стране коцкине. - Тело претстављено сликом 

2 зове се ко.цка. Она је рогљаста тело, пошто је ограничена 
само равним површинама, које се зову стране. Коцка има 
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шест страна. Доља страна, на КОЈОЈ коцка лежи, и горња, 

зову се основе, а остале четири јесу бочне стране. Четири 

бочне стране чине коцкин омотач. Ма колико продужили, 

и с једне и с друге стране, коцкине основе, а тако исто две 

супротне коцкине бочне стране, оне се не би састале никако. 

Такве стране једнога тела које се не секу, па ма колико их 

. продужили, зову се паралелне. Такве су стране у школској 

6 

Сл. 2 

учионици под И таваница, десни 

и леви, предњи и задњи зидови 

(њихове унутрашње стране). (По

кажи паралелне стране на школ-, 

ској табли!) Коцка има три пара 

паралелних страна. Све те стране 

укупно чине њену површину. 

§ 8., Ивице коцке. - Ма које 

две cyceДH~ стране једне коцке 

секу се по правој линији, која се 

зове ивица. Свака коцкина CTpaJ.~a 

има четири ивице, а свака је ивица заједничка за две 'коц

кине стране. Коцка има свега 12 ивица, и то: 4 горе (1, 2, 
3 и 4, сл. 2), 4 доле (9, 10, 11 и 12) и 4 са стране (5, 6, 7 и'В), 
Ивице на основама, горњој и доњој, зову се основне, а 

остале четири су бочне. Узајамни положај двеју коцкиних 

ивица може бити тројак, и то: 1) могу две ивице (на пр. 1 
и 2) имати једну заједничку тачку у којој се секу, састају; 
2) могу имати исти правац простирања, а да се никако не 

састају, ма колико их ПРОДУЖИJIИ, тј. да су паралелне (на 

пр. 1 и 3), и 3) могу и да се не секу и да нису параJIелне, у 
ком се случају каже да се размимоилазе (на пр. 1 и 6). Ако 
посматрамо ма коју коцкину страну (на пр. горљу основу, 

коју ограничавају ивице 1, 2, 3 и 4) и коцкине ивице, онда 
налазимо да коцкина страна и ивица могу заузимати такође 

три разна узајамна положаја, и то: 1) или ивица Јlежи на 

страни (на пр. ивица 1); 2) или ивица сече страну (на пр. 

ивица 8); и 3) или је са страном параЈlелна (на пр. ивица 12). 

§ 9. Темена коцке. - Сваке три суседне коцкине ивице 

састају се у једној тачки. Та тачка зове се коцi<Ино теме. 

Коцка има осам темена, од којих су 4 на горњој, а 4 на 
дољој основи. (Покажи' на школској таБJlИ сва темена, и 

изброј колико их је!) 
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§ 10. Ивични углови коцке. - Две коцкине ивице које 

i:e секу гр.аде ивични угао. -Свака коцкина страна има по 

4 ивична угла. Како коцка има 6 страна, то је број ивичних 
углова код коцке 24. Ивице које склапају један угао јесу 

његови краци, а њихова заједничка тачка је теме угла. Угао 

на сл. 3 је један одвојен коцкин ивични угао. Његово је теме 
тачка В,_ као пресек кракова АВ и ВС. 

Угао се означава са три велика писмена, од којих се 

једно пише код темена, а два на крајевима кракова, ЮIИ се 

означава је~ним малим писменом које се пише у углу. Ако 

је угао означен са три велика писмена, онда се он изговара 

~гaKO да се слово код темена изговара у средини. Тако, угао 

на сл. 3 изговарамо: "угао АВС" или "угао СВА". (Изговори 
углове на сл. 4 и 5!) 

А .Е 
Сл. 3 

р 

в с Сл. 4 Сл. 5 
Углови чији су краци управни један на другом зову 

се пр:tВи (сл. 3). Сви су прави углови једнаки међУ собом, 
пошто се могу узајамно поклапати. Сви ивични углови 

код коцке јесу прави и међУ собом једнаки. (Покажи ивичне 

УГЈюве у соби, учионици и на школској табли! Колико их 

свега има, и да ЈIИ СУ прави?) 

Сваки угао који је мањи од правога зове се оштар 

(сл. 5). Угао на СЈl. 4 веЋИ је од правога, и зове се туп. Оштри 
и тупи углови једним се именом зову носи углови, пошто 

се код љих краци секу косо. Такви су ивични УГЈIOВИ код 

тела на СЈI. 6. Код првог СУ ивични углови оштри, а код дру-
гог тупи. 

§ 11. Праволиниске слике. 
- Део равне површине ко

ји је ограничен са свих стра

на зове се равна слика (фи

гура). Граничне Ј1иније (и

вице) какве слике зову се 

њене стране. Слика Оl'рани

'-{ена само правим .nннијама СЈ1, '; 
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зове се праВОЛИНИСl{а (сл. 7, 8, 9, 1 О, 11 и 12). Ако су код. 

праволиниске слике стране једнаке, слика је равнострана 

(сл. 7, 10, 11 и 12). 

Према броју страна, праволиниске се слике деле на: 

тростране (сл. 9 и 10), четворостране (сл. 7, 8 и 11), пето
стране, шестостране (сл. 12. итд). Према броју углова, пра
волиниске се слике деле на троугле (сл. 9 и 10), четворо-, 

угле (сл. 7, 8 и 11), петоугле итд. Свака праволиниска слика 
има онолико страна колико и углова. ОБИlYI_јt;;~-.лР .. illl2:!I.!1-

. ниске слике јесте збир свију њених страна. Ако су углови 
-једне равне праволиниске сл;;;Прави, слика је правоугла 

• Сл. 7 C.rI.8 C:I. 9 Сл. 10 

(сл. 7 и 8). Ако су углови праволиниске слике коси, 

оштри или тупи, слика је I<осоугла (с.n. 9, 10, 11 и 12) 

ПраВОЈIИниска слика чије су све стране једнаке, а 

тако исто и сви углови једнаки, зове се правилна (сл. 7, 1() 
и 12). Правилан троугао зове се равностран троугао (сл. 10), 
а правилан четвороугао кшшmп.....(сл. 7). Две су слике поду
дар не ако имају и једнаке облике и једнаке површине. То

је С.:Ј.учај са подом и таваницом ШКО,lIске учионице. Исти је 

случај са наспрамним странама школске табле. 

Како су код коцке ивице једнаке, а и ивични уг лови,. 

као прави, једнаки, то је коцка ограничена са 6 поду дарних 

В
=_· 

-- . 

- ..::=::::::=-_~==~O ., 
С,ј. 11 C.I. 12 

квадрата. Суседни квадрати 

коцке, као и ивице које се се

ку, стоје један на другом у

правно (нормално). 

§ 12. Правилно тело. За 

једно теЈIO каже се да је пра

вилно ако му стране чине пра

вилне и поду дарне слике. 

Како је коцка ограничена са 6 једнаких квадрата, то је она 
правилна тело. Код коцке су све три димензије једнаке. 



Правилна су и тела на сл. 6. Прво је 

ограничено равностраним подударним тро

угловима, а друго подударним правилним I 

петоугловима. 

§ 13. Хоризонталне, вертиналне и носе' 
праве и равнине. - Када се права линија на-

лази у простору, онда она заузима положај 

или вертиналан (усправан), или ХОРИ;З0нта-

лан (водораван), или нос. Права је вертикална 

ако има праВ,ац висна, тј. правац оловном С " 
.'1. 1<> 

куглицом затегнутог конца који слободно ,"1.-
виси (CJI. 13). Хоризонтална или водор-авна је ако има ЏP~~. 

__ У.ll.Ц мотке која плива по површини мирне воде (сл. 14). 
Коса је ако није ни вертикална ни хоризонтална (сл. 15). 

За равну површину ("равнину", "раван") каже се да 

је вертикална ако је постављена кроз вертикалну праву ли

нију. Врата и ограда на сл. 16 имају вертикалан положај. 
Да бисмо испитали да ли је једна равнина вертикална, 

треба да пустимо висак да слободно виси низ равнину; па, 

ако је свуда конац виска под једнако удаљен од равнине, 

значи,да је та раван вертикална (сл. 17). 
Раван је хоризонтална ако има положај мирне воде, 

или ако су праве линије на тој равни хоризонта.7lне (сл. 14). 

с.1. 15 

Сл. 14 

Да бисмо испитали да ли једна повр 

шина хоризонтална, треба да се послу

жимо справа м лнбелом (сл. 18), или 3И
даРСНИI\f троугаонином (сл. 19). Стављамо
либеJlУ на раван, па ако ваздушни меху

риh О, који се наJlази у цеви напуњеној 

водом, дође у средину справе (у најуз-



36. Стави коцку иа једну хорнзонтадну раван (на сто, катедру) 
:и покажи које су љене ивице и стране-хоризонталне, а које вертикалне! 

37. Покажи у учионици хоризонталне и вертпкалне ивице, хори
:зонталне п веРТИК3.ЈIНе стране! 

2. ПРАВОУГЛИ ПАРАЛЕЛОПИПЕД 
_/1 

§ 15. Опис праIiоугiог паралелопипеда. - Тело прет
стављено сликом 21 зове се паралелопипед. Таква су тела: 
mколска табла, 'кутија жижица, цигла, зид, учионица итд. 
Ларалелоп.ипед, као и коцка, спада у рогљаста тела, пошто 

је ограничен само равним површинама. Ове површине су 

правоуг ле слике, али не и равностране. Док су код. KO~Ke' . 
-све стране једнаке, видимо да су код паралелопипеда јед-

-наке само супротне; а не и суседне. Оваква равна четворо-

,страна површина, код које су сви углови прави и само су

протне стране ј~~Џ:fаI\е,_ :зgЈЈ.~ се_uравоуг.аОНИК(СЈ1:, __ ~). Пара
.:лелоПИП-ёД-Iё~Дак.71е, тело ограничено са шест праВОУГ~ОНЙЈ{а. 

/ 

I 
I 
I , 
I \ 
,--ј 

./ \ ,.. . 

Сл. 21 

од којих се доњи и горњи зову осно

вама, а остала четири са стране дају 

његов омотач. Код паралелопипеда, 

као и код коцке, имамо 12 ивица: 8 
основних и 4 бочне. Суседне ивице 

стоје једна на другој управно и гра

де праве углове. Све су бочне ивице 

једнаке, паралелне и управне на осно

вама. Од основних ивица јесу једна

ке и паралелне само супротне. Код 

<који су сви прави и 

паралелопипеда, као и код коцке, 

имамо 8 темена и 24 ивична угла, 

по три код сваког темена. Све три ди-

.мензије паралелопипеда јесу различите величине. 

§ 16. Вежбања 

1. Rюшпи је ПОВРШlIнама огранпчен парале.'lошшед? 

2. Да ли су све љегове стране једнаке? 
3. Које су љегове ивице хоризонталне, а које су вертикалне? 

4. Које су љегове стране хоризонталне, а које вертлкалне? 

5. Rолшш ивица пма парале.1Ошшед, које су једнаке, које e~j' 

llараље.ше, а које се укрштају? 

6. Rолшю ТЮН'ШI, а I:ОЮШО IIВIIЧНИХ УГ_10ва н:на парале.10пнпед? 
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7. Упореди Iшадрат и правоугаон:ик, коцку :и паралелопипед, и 
реци у чему се разликују! -

. 8. Могу ли, У особитом случају, квадрати бити основе на пара
.лелопипеду, и какве су у том случају бочне површине? Које су димен
зије у овом случају једнаке? 

.9. у учионици покажи једнаке стране и једнаке ивице; пара
.лелне стране и паралелне ивице; хоризонталне стране и хоризонталне 

ивице; вертикалне стране и вертикалие ивице; супротне СТРНЮЈ н су

протна темена; :и најзад које се IIвице размимоилазе. 
10. Имену ј неколико тела Iюја имају облик правоуглог парале

.лопппеда! 

3. ЦИЛИНДАР ИЛИ ВАЉА!< 

§ 17. - ТеЈ1О претстављено сликом 22 и 23 зове се 
цилиндар или ваљан. Оно спада у ваљкаста тела, пошто 

је ограничено једном 
-: . . 

кривом површином И 

двема равним павр

шинама, с горње и 

доње стране. Крива 

се понршина зове 0-

.мотач, а равне повр

шине основе цилин

дра. Како једна тако 

и друга основа ци

линдра ограничене су 

кривом затвореном ли- Сл. 22 СД. 2:3 

нијом, којој су све 

тачке подједнако удаљене од једне унутрашље тачке, која се 

зове центар или средиште. Оваква се крива линија зове 

нрущна,. а површина ограничена љом - кружна површина. 

Кружна линија и кружна површина једним се именом зову 

и КРУГ. Цилиндар, дакле, има за основе кругове, и то једнаке, 

пошто се могу поклопити. 

Права која спаја центре цилиндрових основа зове се 

-осовина, а нормално отстојање обеју основа - висина цилин

дра. Према томе да ли је осовина нормална или коса према 

основи, имамо правих (сл. 22) и носих (сл. 23) цилиндара. 
l{од правог цилиндра осовина се поклапа с висином. Код 

ЦИЈIИндра немамо ни ивичних углова ни темена. Права која 

.спаја две одговарајУће тачке кружних линија горње и доње 

основе, зове се страна цилиндра. И код правих и код косих 

ЦИЈlИндара, страна је једнака са осовином. Цилиндар има 

три димензије, од којих су две једнаке. (Које ?). Прав цилин
дар, нод нога су све три димензије једнаке, зове се 

равностран. 



§ 18. Вежбања 

1. Каквим је површина~ta ограничен Цll.JIиндар, и КОЈIИIШ је 
љихов број'? 

2. Која се крива линија зове круг '? 
3. Шта је центар једнога круга'? " 
4. Шта је осовина. а шта је висина једнога ЦИЈlИндра'~ 
5. Код кога је цилиндра осовина једнака с висином, а код коганије?" 
6. Шта је страна једнога цилиндра'? 
7. Еод кога цилиндра висина није једнака са страном '? 
8. Какве су међу собом основе цилиндра'? 
9. Да ли се могу 110вући п'tралелне праве по О:\lOтачу једнога 

ЦИЈ1Индра, и иако'? 

4. Л О П Т А 

§ 19. - Тело пр ет стављено сликом 24 зове се лопта. 
Оно је ограничено само једном кривом површином. Ова 

површина има ту особину да су све њене тачке подјед· 

нако удаљене од једне унутрашње 

тачке, која се зове центар или сре

диште лопте. Права која спаја цен-

тар лопте са ма којом тачком лоп

ти не површине, зове се полупреЧНИIi . 
. Сви су полупречници једне лопте 
једнаки. Права линија која спаја 

две тачке лоптине површине, а про

лази кроз центар, зове се преЧНИIi.~ 

Сл. 24 Сваки је пречник два пута вепи од' 

ПОЈlупречника. Сви су пречници једне лопте једнаки. 

(Зашто ?). И лопта, као и свако друго те,7јО, има три димен
зије, само што су код ње све три димензије једнаке. Кад 

лопту пресечемо једном равнином, добијамо за пресек круг. 

Ови пресеци јесу све мањи што је раван која сече лопту 

у даљенија од центра ЛОIlте. Кад раван пролази кроз центар, 

пресек је највеlш. Такав се пресек зове главни лоптин IiРУГ. 

Сваки. други пресек зове се споредан. Полупречник једног 

главног ЈIOПТИНОГ круга једнак је с полупречником лопте, а 

полупречник ма кога спореднога пресека мањи је од полу

пречника лопте. 

§ 20. Вежбања 
1. Шта је .Юllта н чиме је ограниченаУ 
2. Шта је центар једне .:юпте? 
3. Шта је полупречник, а шта пречник једне ~lОIlте'? 
4. Каква је слИIШ пресеи једне .1Опте и равиине '? 
5. Rоји се пресеи зове спореД:lН, а иојн главни ЛОПТI:IН круг'? 
6. Чеыу је раван Ilолупречник гдавног доптиног круга? 
7. У I~ojy групу тела спада .1Опта? 
8. Какве су MetJY собом димензије једне лопте, II чему је евюш 

од љих једнака? 
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5. ТА ЧI<А; ЛИНИЈА И ПОВРШИНА 

§ 21. Тачна. - Геометриска тачка је гра'ница једне 

'",,,није. Она није количина, пошто нема ниједне димензије. 

'"Тачке означене кредом на црној' табли или оловком на хар

·'Тtfји нису праве геометриске, већ су такО' зване физичке тач

oI<C. Ове тачке у ствари су врла мали делави једне површине. 

rеометриска тачна само је једно замишљено место у про

стору, на телу, на површини или линији. Та замишљена 

места означава се каквим знакам уз каји се пише једна ад 

великих слова латинске азбуке. 

§ 22. Права. - Линија чије се све тачке налазе у истом 

правцу зове се права. Она постаје }<ретањем једне тачке у 

· истам правцу, или пресекам 

· двеју равни. Права није oгpa~ 
I ничена ни с једне ни с друге 

стране и замишља се да се 

простире до бесконачнасти. 
---~ вака права има два супротна 

мисла у сваме прастирању: 

еви и десни, а азначава се 

а два велика писмена (сл. 29). 
Кроз једну тачку у равни 

ажемо павуiш врло многа 

равих (сл. 26), али кроз две 
ачке сама једну (сл. 27). Пре
а таме, палажај једне праве 

равни или простору није од-

еђен сама једном тачком, већ 
__ .-.·ећ: памоhудве тачке. 

Права каја је сама с једне 
стране ограничена, зове се 

ПО.llуправа или зран (сл. 25). 
Тачка адакле зрак пачиње за
ве се почетна тачна зрака. Он 

се обична азначава са два ве
лика писмена,ад кајих се јед-

л .. , --------__ . :а 

Ол. 25 

Ол. 26 

а 
·В· a~I------------------

Ол. 27 

х. Ji ~ 
I • 

Сл: 28 

но пише код његове пачетне .R ~a--------.--, ) в-

тачке, а друга близу стрелице 

· која нам показује да се зрак Ол. 29 

Геометријв за 1 и 11 разред 2 
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не завршава том тачком, већ се продужава даље. Када се 

на једној правој узме једна тачка, онда се права дели на 

два зрака, који се простиру у истом правцу, али у два су

протна смисла, а узета тачка биhе њихова заједничка по

четна тачка (сл. 28). Ако из једне тачке у равни пролазе BlI

ше зракова, онда они дају сноп зракова или зрачни :СJlОП 

(сл. 26). Заједничка тачка О свију зракова у снопу зове се 
средиште или центар зрачног снопа. 

Права која је ограничена и с једне и с друге стране 

зове се дуж (сл. 27). Свака дуж у ствари је отсечак (део) 

неке праве. Граничне тачке дужи зову се крајње тачке. Једна 

је почетна, а друга завршна (А и В на сл. 27). Дуж се озна
чава илицомоhу два велика слова, која се пишу код крај

њих тачака, или једним малим (на пр. а, сл. 27), 'које . се 
обично пише у средини. Ако је дуж означена са два велика 

A~------------~H 

Сл. 30 

слова (на пр. дуж на сл. 27)~ 

онда изговарам о : "дуж АВ", 
или "дуж ВА", према томе да 
ли је дуж постала кретањем 

тачке А ка В, или обрнуто, 

кретањем тачке В ка А. Кад се 

две тачке у равни вежу јед

ном правом, добијамо дуж. 

Ова је дуж најкраћа од свих 

линија којима би се могле ве

зати те две тачке (сл. 30). Ве-
личина ове дужи јесте разда

љина или отстојање (дистан

ција) тих тачака. 

§ 23. ИЗЈIOмљена линија.

Линија која је састављена од 

две илf1 више дужи ра:.зличи

тих праваца зове се изломље

Hjl (сл. 31). Тачке А и G јесу 

њене крајње тачке. Најкраће 

отстојање ових двеју тачака 

је дуж AG (сл. 31). Сд. 31 

6 

F 

§ 24. Крива линија. - Линија чије тачке не Јlеже у 
истом правцу, и која није права ни у једном своме делу, 

зове се крива (сл. 32). Крива линија постаје кретањем једне 
тачке која непрестно мења правац свога кретања. Крива 
линија може бити отворена (сл. 32) и затворена (сл. 33). 



Прва ИМ;! своју почетну и завршну тачку, а код друге обе 

<ове тачке се поклапају (састају). 

D 

с 

Сл. 32 

Сл. 33 
Слике 34 и 35 показују нам како можемо од конца 

~ТВОРИТИ праву и криву линију. 

Сл. :34 

Сл. 35 
§ 24а. Равна и крива површина. Равна површина 

:тили раван зове се она површина на којој можемо повуhи 
праве линије ма у коме правцу (сљ. 36). Таква је површина 
школске табле. Крива површина је она која није равна ни у 
једном делу. Таква је површина лопте (сл. 37) . 

CJI. 36 . Сл. 37 

6. ГЕОМЕТРИЈСКО ЦРТ АЊЕ 

§ 25. Справе за цртање. - За цртање правих и кривих 

.линија, праволиниских и криволиниских слика, употребља

вамо: лењир (сл. 38), који је подељен на десиметре, санти ме-
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i"'~IlIjl'" ;I,';iIi IIJ 11 т 111 :111 ii1l1111 iЉ 11 ;111 m 111 :111 m IlIlffiffi:llliflI" Ј" аЋ, ~r 
Сл. 38 

тре и милиметре; шестар (сл. 39), правоугласти лењир (сл •. 
41), лењир с главом (сл. 40) и правоугли троугаонин (сл. 42),. 
ноје су справе обично од дрвета. 

Праве цртамо помоhу лењира. Да бисмо испиталњ 
да ли је лењир тач.?н, тј. да ли му је ивица .. 
потпуно права, поступамо овако: најпре по·· 

влачимо писаљком (пером, кредом), која 

клизи по ивици лењира, једну праву (АВр, 

Сл. 39 Сл. 40 Сл. 41 Сл. 42 
сл. 43), а затим се лењир обрне ОIЮ исте ивице (први поло·· 
жај лењира АСВ, а други АС В), па повлачимо другу праву. 

Ако се те две праве потпуно свуда поклапају, онда је ивица. 

лењира исправна, а у противном случају није. 

Да бисмо на хартији или на школској табли повуклњ 

праву кроз две тачке, треба лењир да наместимо тако да. 

се његова ивица покла-

с 

А-Шlg==~=э-в 
С' 

Сл. 43 

па са датим тачкама, па. 

затим повлачимо писаљ

ку (перо, креду) по иви

ци лењира. На ма.'IOМ 

отстојању земљине по-

вршине повлачи се пра~ 

ва кроз две тачке када се најпре забоду кочиlш у те тачке 

(сл. 44), а затим се кочиhи вежу затегнутим канапом, па се 
најзад копа мала, уска бразда поред канапа. По зидовима, 

гредама, даскама, повлачи се права кроз две тачке када се 

lшјпре забоду ексерчиhи у те тачке, а затим се ексерчиhи: 
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qJезују влажном обојеном затегнутом узицом. Најзад се узи

.ца хвата за средину (сл. 45), затегне се, па се пусти; она ће 
1Потом оставити као траг праву линију. 

Сл. 44 Сл. 45 

да бисмо испитали да ли је правоугли троугаоник 

<исправан, поступамо. овако: најпре га положимо на лсњир 

с 

Сл. 46 

с 

Сл. 47 

.8 

да з?узме положај м (сл. 46), 
па по ивици АС повлачимо 

једну праву, а затим троугао

ник изврнемо, тако да се иви

ца АВ опет поклапа са иви-

цом лењира, а теме правог 

угла А задржи пређашњи по

ложај, тј. да троугаоник за· 

узме положај N. Најзад по 

ивици АС поново повлачимо 

праву. Ако се друга права по

клапа с првом, троугаоник је 

исправан, а у противном слу

чају није. 

§ 26. Паралелне и управ
не праве и њихово цртање. -
Две праве које леже у једној 

равни могу заузимати само 

двојак узајамни положај: мо

гу бити паралелне или да се 

,секу.Паралелне су ако се не секу, па ма колико их продужили 

-(сл. 47). Да су праве АВ и СО на сл. 47 паралелне, означа-

Е 
~, 

--. ...... """- s 
п_---~ 

.с------
Сл. 48 

вамо: АВ /ЈСО, а изговарамо: 

"права АВ паралелна је с пра

вом СО". Две праве у једној 

равни нису паралелне ако се 

секу кад их продужимо (сл. 

48). Љихова заједничка тач

ка зове се пресечна тачка 

(8, сл. 48). Кад се праве се-
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мално (управно) ~ли КОСО. Нормално се секу ако граде самО> 

праве углове (сл. 49), а косо, ако граде косе - оштре и тупе: 
- углове (сл. 50). 

С 

----+----В 

D 
Сл 49 Сл. 50 

Да је права CD управна на правој АВ означава ee~ 
СО -L АВ, а чита се: "права СО управна је на правој AB"~. 

Да бисмо повукли паралелне с правом АВ (сл. 51), слу
жимо се лењиром и троугаоником. Намештамо најпре троу

гаоник тако да се једна његова ивица поклапа с правом АВ; 

Ег
ОА 

F ..... 

:в 

s 

z 

затим лењир EF полажемо тако да ее-

његова ивица поклопи са другом иви

цом троугаоника; и, најзад, држеhи чвр
сто лењир, померамо троугаонИI< да стално 

клизи по ивици лењира, а по његовој иви
ци која се поклапала са правом АБ повла
чимо оловком (пером, кредом) праве: т, о, 

s, t, z, итд. (сл. 51). Најлакше се повлаче па-
ралелне праве помоhу лењира с главом, 

као што показују слике 52 и 53. Пола
же се најпре овај лењир тако да се ње-

гова глава т поклопи са ивицом табле, а затим лењир поме

рамо и при сваком његовом заустављању повлачимо праве· 

по његовој горљој или доњој ивици. Ове праве биhе па
ралелне. 

Сл. fi2 
С.л. fi3 



.. 

, .; ...... ?,.::{,:}~'/:',~~~:;~!~~};7:~:;Ж~~ 
'. Цртање нормалних правих врfпи~о'најлакпIе'ищii~:;</':;:,~';",':" 
брже помоhу лењира и троугаоника. Да бисмо подиглинор~ /" ". 
малу на правој АВ (сл. 54) У њеној тачки О, треба најпре ле-
њир да наместимо тако да се његова ивица поклапа с пра

вом АВ, а затим стављамо троугаоник на лењир тако да се 
једна од његових ивица које граде прави угао поклопи са 

ивицом лењира. Најзад чврсто држимо лењир, а троутаоник 

померамо док теме његовог правог угла не буде до тачке О; 

тада провлачимо праву ОМ по ивици п. Ова права је нормал

на на АВ. 

Да бисмо спустили нормалу цз тачке А (сл. 55) ван 
праве СО, на ову праву, намештамо лењир да се његова иви

ца п<;жлопи с правом СО, а троугаоник стављамо на л~њир 

тако да се једна од његових ивица које граде прави угао 

поклопи са ивицом лењира, па затим чврсто држимо лењир, 

а троугаоник померамо док његова ивица п не дође до 

тачке А, када повлачимо правуАВ по ивици п. Та !1е права 

бити нармална на СО. 

А в D с 

Сл. 54 Сл. 55 

§ 27. Упоређивање двеју души и њихово мерење. 
Дведужи по величини јесу једиане или неједнане. Оне су 
једнаке ако се потпуно поклапају када једну ставимо на 

другу, а неједнаке ако се не поклапају. Да су дужи АВ и 

СО, на сл. 56, једнаке, означава се: АВ = СО, а чита се: 

"дуж АВ једнака је дужи СО". Да је дуж EF већа од дужи 

R'~ ________________ ~B 
E~ ____________ ~Y 

D g н 

Сл. 56 Сл. 57 
ОН, на сл. 57, означава се: ЕР> GH, а чита се: "дуж EF ве
ћа је од дужи ОН". Да је дуж GH мања од дужи EF, озна-
чава се: OH<EF, а чита се: "дуж он мања је од дужи EF". 

,',' ".,;":', 



" 
24 

Упоређивање двеју дужи врши се помоhу лењира који је 

подељен на сантиметре и милиметре, или помоhу шест ара, 

Измеритиједну дуж значи испитати колико се пута 
садржава у њој друга дуж која је узета за јединицу дужине~ 

Код нас је за јединицу дужине узет метар с(т) .дужина јед-

нога метра једнака је са ду

жином 40-томилионитог дела 

3емљиног подневачког круга ко

ји пролази кр~'з северни 11 ју

'жни пол И дели Земљу H~ две 

половине: источну и.западну. 

Десети део од метра јесте 

десиметар (dm), стоти део 

сантиметар (ст), а хиљаДИ1И 

милиметар, (тт). Мерило О)Ј. 

10 т је декаметар (Dш), од l~(, 
т хектометар (Нт), од lt:t'O 

Сл. 58 т километар (Кт). Помоhу 4е-
симетра, сантиметра и МИЛIf

метра'меримо дужи на хартији, а за мерење ве1шх дужи на поду, у 

дворишту или пољу, употребиhемо пантљику од 10 или 20 m 
дужине, која је подељена на десиметре и сантиметре (с.л. 58) . 

. Рачунање дужина помоhу лењира који је подељен (на 
·сантиметре и милиметре) врши се овако: 

1. Сабирање. - Ако на пр. имамо да саберемо дуж и а, 

Ь и с (сл. 59), онда најпре мерењем лењиром налазимо да је 
а.= 15 тm,Ь = 24 тт, и с = 30 тт, а њихов збир биhе 
69 тт. На зраку АХ, почевши од почетне тачке А, одређујеl.lO 
дуж АВ = 69 тт, која претставља тражени збир датих 

.дужи. 

ь 

, .ж 
в 

Сл, 59 

2. Одузимање. - Да бисмо одузели две дужи лењи

ром, налазима најпре, као и код сабирања, њихове број
не вредности; затим бројну вредност мање дужи одузмеw.о 
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-од бројне вредности веће, и добивену разлику преносимо 
,на зрак, почевши од његове почетне тачке. 

3. Множење. - Да бисмо нашли дуж која је 2, 3,4, 
.Ђ .... пута већа од неке дате дужи, или да бисмо дату дуж 
помножили неким целим бројем, налазимо најпре лењи
,ром бројну вредност задате дужи, множимо ову вредност 

задатим ц~лим бројем и добивени производ преносимо ле· 

'њиром на зрак, почевши од почетне тачке. 

4. Дељење. -'- Да бисмо одредили дуж која је 2, 3, 4, 
·5.... пута мања од неке задате дужи, или да бисмо дату дуж 
-поделили на 2, 3, 4, 5 .... једнаких делова, налазимо најпре 
.лењИром бројну вредност задате дужи, ову вредност де
лимо задатим целим бројем и добивени количник прено

-симо лењиром на зрак, почевши од његове почетне тачке. 

Да бисмо одредили колико је пута једна дуж већа 

-од друге, или колико се пута садржава мања дуж у веlюј, 

треба лењиром да одредимо бројне вредности обеју ду

жи, а затим треба поделити већУ бројну вредност мањом. 

Добивени количник претставља нам тражени број. 

§ 28. Графичко рачунање дужина. - 1. Сабираље. -
,Да бисмо сабрали две или више дужи шестаром, прено-

·симо узастопце на зрак, почевши 

·,величине датих дужи, тако да 

,поклапа са почетном тачком 

од његове почетне тачке, 

се завршна тачка прве 

друге, завршна тачка 

друге с почетном 

тачком треће дужи, 

А В итд. Тражени збир 
·~~:::::::::::::====::,:;,--:::==::;:::=/A,-=:::::~::=./-:;;--' ~ је дуж између по-

ь " 

а h r 
четне тачке зрака и 

Сл. 60 завршне тачке по

следњи дужи. Тако, на сл. 60, дуж АВ је збир дужи а, Ь и 
'С, а означава се: АВ = а + Ь + с. 

2. Одузимање двеју дужи. - Да бисмо одузели две 

дужи, треба на зрак пренети шестаром, почевши од његове 

почетне тачке, нај

пр~ већУ дуж, а 

затим из исте тач

ке мању дуж. Дуж 

између оних крај

њих тачака које се 

не поклапају, биhе 

ь 

Сл. 61 
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тражена разлика. Тако, на сл. 61, дуж СВ јесте разлика дужн
а и Ь, а означава се СВ = а - Ь. 

а 

А в 
t:'"~-----x------?;:-----:;!----,..o: 

~= 

3. Множење једне 
дужи це.лим бројем. 

- Ако на пр. жели

мо да дуж а (сл.62) 
помножимо бројем 

Сл 63 3, онда је прено, 
симо на зрак АХ, почевши од тачке А, трипута узастопце. 

Добивена дуж АВ претставља нам тражени производ, а озна

чава се: АВ=3 а. 

4. Дељење дужи. - Дељење дуж и врши се овако: Из 

O~ 

в 

Сљ.63 

крајње тачке задате дужи АВ (сл. 63) ПОВЈIaЧИМО зрак АХ 
и ПО њему преносимо шестаром онолико произвољно узе

тих једнаких делова колико јединица има број којим де

лимо дуж. Крајњу тачку Р последњег дела спајамо с другом 

крајњом тачком задате дужи једном ПОМОћНОМ правом. 

(РВ), а из тачак'а (М, N. итд.) остаЈIИХ делова повлачимо, 
ПОМОћУ лењира, и правоуг лог троугаоника, параЈlелне праве 

с том ПОМОћНОМ правом. Ове ПОМОћне праве деле задату 

дуж на тражени број једнаких делова. ДУЖ,АВ, на сл. 63, 
подељена је на три једнака дела (ЛЕ, EF, FB). 

Повлачење паралелних врши се на следећИ начин: 

Најпре се троугаоник намешта тако да се једна његова 

,ивица (на пр. т) поклапа са ПОМОћНОМ правом која спаја 
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крајњу тачку (Р) последњег пренетог дела на зраку АХ са 

крајњом тачком (В) задате дужи, а затим лењир намештамо 

тако да се поклапа са другом ивицом троугаоника. Најзад, 

лењир држимо чврсто, а троугаоник померамо тако да 

клизи по ивици лењира. Када ТР'оугаоник заузме оне поло

жаје у којима се део не тачке М, N .•• са зрака АХ налазе на 
ивици троугаоника т, повлачимо NF, МЕ ... , које су пара

лелне с помоhном правом РВ. 

§ 29. Вежбања и аадаци 

1. Шта је права, зрак, дуж, и како се означавају? 

2. Шта је сноп зракова? 
3 :Колшю узајамних положаја заУЗИМ'lју две праве у равии? 
4. :Какве углове граде две праве када се секу управно, а какве 

К3.1I.a се секу косо? 

5. Кад су две дужи једнаке, а кад су неједнаке? 
6. ЧИ~lе меримо дужине у пољу? 
7,· Да ли је лист :хартије површина, а танак lюнац ,;:шнија? 
8. Да ли ;vюгу п()вршине, .линије и таЧI~е постојати ка() засебни 

облици? 

9. Узми две тачке на табли и нађи љихово отстојање! 
Ю. Нацртај на табли дуж од: а) 8 dm; Ь) 5 dm 8 ст; с) 40 ст! 
11. Нацртај две дужи, па упореди њихове величине! 
12. Нацртај две једнаке дужи! 

13. Нацртај на табли (на хартији) тр.џ: дужи од: 2 dm 5 ст (2 ст 
5 тт), 3 dm 2 ст (3 ст 2 тт) и 4 dm 7 ст (4 ст 7 тт), па их са
бери најпре IIомоћу лењира, а затим помоћу шестара! 

14. Нацртај две дужи: од 7 dm 3 ст (7 ст 3 тт) и 4 dm 9 ст 
(4 ст 9 тт), па нађи дуж једнаку љиховој разлици! 

15. Нацртај дуж од 2 dm 6 ст (2 ст 6 тт), па наlЈП дуж која 
је 3 пута веЬа од ње! 

16. Нацртај дуж ()Д 6 dm 4 ст (6 ст 4 тт', па наt)и дуж која 
је 4 пута маља од ње! 

17. Нацртај дуж од НО ст, 1Iа Hal)II дуж која је :за: а) "/3, Ь) 3/'. 
с) ":.0 :иања од ње! 

lR. ЊЈра'IУIш:ј :{(Hlp ОНИХ дужи: 2 dm R ст ;{ тт, 7 о.!п 2 ст 5 
тт 11 1) 0111 Н ст Н mш! 

19. И;Јрачунај ра:з.НШУ OIШХ .1.У·iЮI: а) ~. 1)1 ';' dlll г; ст ;; тm и 5· 
m Я и.11 8 ст Н т111! 

® l1m.нюжн дуж од: 12 т ~ dm ::1 ст са 5! 
~Поде.ПI дуж од.,;;Й.ЈЧ •• З cm на пет јеДНaIШХ делова! 
22. Колrшо се пута садржава дуж од 4 т 5 dm 3 cm у дужи од. 

22m6dm5cm? 
23. Од абира дужи: 6 dm 3 ст 2 тт, 8 am 7 mт и 7 dm 4 ст 

одуами ябир дужп: 4 dm 3 ст 5 щm. 43 dm 8 ст 7 тm! 
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сно види да се полупречници споредних кругова смањују 

што су кругови у даљенији од центра О. 
I 

N 

5 

§ 35. - Под центраJl

ном раздаЉИНОА-f једног 

споредног лоптиног кру

га разумемо нормално 

отстојање центра лопте 

до центра круга. Тако, 

001 је централна разда
љина круга 01; 002 је 
централна раздаљина кру

га 02 итд. Из сл. 68 уви
ђамо: а) да једна;;шм спо

редним круговима одго

варају .iеднаке централ-

Сл. 68 не раздаљине, и обрну-
то: Ь) да неједнаким споредним круговима одговарају не

једнаке централне раздаљине, и то: већем кругу одговара 

маља, а мањем кругу већа централна раздаљина, и обрнуто. 

§ 36. Лоптин појас је део лоптине површине огра

ничен периферијама двају паралелних лоптиних кругова, I<оји 

могу бити оба споредна, или један споредан, а један главан. 

Таква је лоптина површина измеђУ периферија лоптиних 

кругова 01 и 02 на сл. 68. 

Цртање лоптиних кругова и појасева на једној лопти 

врши се лако. Треба забости један крак шестара у ма коју 

тачку лоптине пов'ршине, а затим, обртањем другог крака, 
произвољним отвором, описујемо жељени круг. Да бисмо 

добили лоптин појас, треба најпре описати један круг, а за-

тим, веhим иљи мањим отвором 

шестара, не мењајуtш тачку убода, 

описати други гранични круг по

јаса. 

§ 37. Полулопта. - Ако лопту Ы 
пресечемо једном равнином која 

пролази кроз центар лопте, доби

јамо две једнаке половине - две 

полулопте (сл. 69). Ма која полу-
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.ЈIOпта ограничена је једном кривом повр.шином, једнаком 

половини површине лопте од које је полулопта добивена. 

и једном равном кружномповршином, једнаком главном 

лоптином кругу исте лопте. Кубета многих наших цркава 

имају облик полулопте. . 

§ 38. Полови. - Под половима једне лопте разумемо 

крајње тачке ма кога њеног пречника N и S (на сл. 68). Ако 
претпоставимо да нам лопта на сл. 68 претставља један гло
бус, или нашу Земљу, онда периферија главног лоптиног 

:КРУГ(1 АВ претставља екватор, пречник NS 3емљинуосовину, 
.а његове крајње тачке N и S северни и јужни пол. 

ПРАВОЛИНИСКО И КРУЖНО КРЕТАЊЕ 

- \!ранслација и ротација Ј-
§ 39. - За једну тачку каже -се дi" се креће праволи

:ииски (транслаторно) ако се креће по једној УТВРђеној 

.правој линији, било удесно или улево од утврђене линије. 

х 
Ат 
о 

Ао 
о 

А, 
о 

.А 
о 

А, . ' 
Сл. 70 

А. 
о 

А, 
• 

:Код овог кретања тачка се све више удаљује од свог пр
вобитног положаја, уколико кретање дуже траје (сл. 70). 
Напротив, ако се једна покретна тачка креће око једне 

УТВРђене тачке тако да је сва· Аэ 
.ки њен доцнији положај увек А ----.---- А 

,t-;~ : -".: 
подједнако удаљен од утвр - / \ t 1'" 

i' " t I "А 
ђене тачке, а после изв:=сног .АЈ;, '-: I ,~\. 

10, . ', \ I I ,... \ . \ 
кретања тачка опет ДОl)е у " '.......... '- 1..,/ \ 

-свој првобитни положај, онда Ai-------~':..>~~~~Q:."-------~A 
се каже да се тачка креће 6, ,-'/:\'-- : Ј 

' ~" I '\.... I 

.НРУЖНО (ротационо). Код 0- '. .,.'.,.' " I \ ",_ : 

вог кретања тачка се креЬе А";' .': '. -:-А 
7 '\, ~I I ", 0" /. 

по обиму једнога круга (с,'1. ...' I " 
..... -..:.. I ;.~" 

71). Утврђена тачна је центар Ав ----l..--- АЈ• 
круга, а покретна тачка је А9 
увек удаљена од центра за Сл. 71 

полупречник круга. Такво кре--

тање има врх сказаљке на часовни~. 
§ 40. - За једну праву каже' се да се креће право-

~ 1. 

; I 
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'ЈШНСI<И ако она к~изи по једној утврђеној правој у некој равни: 

(сл: 72), или ако се права креће у једној равни тако да свака. 

м N 
X--~------------------------__ y 

СJI. 72 

љена тачка даје праву линију (сл. 73). У овом другом слу-
"Iају, СВaI<И доцнији положај праве паралелан је првобитном 

положају, а све ви--

~ ше је удаљен што 

'м Щ ~2 ТЕ N. 
се права дуже креће. 

2 'А Т:В2 Међутим, за једну I 2 I Ј I :2 

М, 1 I I I I N. 
праву кажемо да се 

1] . ТеЈ 'D • 
креће кружно (рота-ЈА, IE, 

I I t I I I 

ционо) једне 

~ 1] 1с 1 1 око у-

М Ј) Б 
N тврђене праве, зване 

осовина ротације, а-

ко се свака њена тач-

Сл. 73 ка креће ротационо,. 

тј. ако се креће по. 

периферији једнога круга чија је раван нормална на рота

ционој осовини. Тако се креliе права MN око осовине ss" 
код СЈ!.ика 74,75,76 и 77. ТачкеА, В, С, О ... на правој MN дају 

s 
м 

А .~ 

.D 

с 

D 

N 
S. 

ili. 74 

1\ м 

, .~ 

.в, 

4 

DJ 

N S, 

CJL 75 

'. 



кругове: о, 01, 02, 0з ... чије су равни нормалне на S8'. }{од. 
61. 77 ови су кругови концентi:шчни и чине заједничку раван. 

, ::; 

s 

N N. S, 

Сл; 76 Сл. 77 

§ 41. - За једну раван PQ (CJl. 78) каже се·да се креће 
праволиниски (транслаторно) по некој утврђеној равни KL. 
ако клизи по тој утврђеној равни тако да се покретна ра

ван увек поклапа са утврђеном и да је сваки доцнији положај. 

паралелан првобитном положају. У овом случају свака тачка 

покретне равни даје праву линију. На сл. 79 транслаторно 
је померање равни АВСО ако се поступно удаљује та раван 

тако да је сваки њен доцнији положај паралелан првобитном 

положају, јер се и у овом случају свака тачка покретне 

равни креће праволиниски, тј. даје праву линију. Такво би

било кретање ако се под учионице помера ка таваници тако· 
да је сваки њен доцнији положај паралелан првобитном-

__ --------------~L 

р 
ј АТ нТ сТ DT NV i , 

р 
/ V ~! АЈ Б.I GI N" NI 

LM А В () D )ј 
Q 

р 

K~--------------~ 
Сд. 78 

ГеОl\lе'l'риј а за I и 11 разред 

А.;<-----"I~-т--т---i~n 

I 

ч,\--
/1 

// IЕЈ 111 
Ј\~--rlт-~-r~-rn 

I 
]Ј- -- -
" ,( 

/' Е r 
A~/~------------~ 

С.л. 79 
3 
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За једну раван ·каже се да се креће ротационо (KPY~HO) 

око једне у тој равни утврђене праве, која се зове 

осовина ротације, ако се свака тачка равнине креће рота-

S' 

.,.-~- --- ........ 

с 0з 
- '---- ---.., 

С. 

/-. 

В ] 
"..... . O.S .,,' 

..... _-- --_ ..... 
Сл. 80 

циона, тј. ако се креће по обиму 

једнога круга чија је раван управ

на на осовини ротације. Тако на 

сл. 80, раван ABS'S обртањем око 
стране SS', коју узимамо за осо

вину ротације, креће се ротаци

оно, јер свака њена тачка (А, О, Е, 

С, F, В) даје круг (О, 01, 02, 0з, 
04, 05) чије су равнине управне 

на осовини ротац'ије SS'. 
При отварању врата једне собе, 

или крила једног прозора, имамо 

кружно (ротационо) кретање. ов

де је осовина ротације ивица врата 

(прозора) на којој су утврђене 

шарке. Воденични камен, камен за 

оштрење ножева, ~игра у покрету, 

крећу се ротационо око своје осо

вине, јер свака тачка, било на по

вршини, било У унутрашњости камена (чигре), даје круг 

чији је центар на осовини, а чија је површина управна на 

истој осовини. 

8. МЕРЕЊЕ У ПРИРОДИ 

§ 42. Означење тачака и по
стављање праве у природи. - Да 

бивмо ознаqили неку тачку на зе

мљи, треба у ту тачку да забоде

мо вертикално мотку (сл. 81). Ова 
. је мотка од дрвета, дужине око 2 т, 
дебљине 4 до 5 ст, обојена мести
мично бело и црвено ради бољег 

виђења из даљине, а оштрији јој 

је крај обавијен гвожђем. Помоhу 

.виска можемо се уверити да ли је 

мотка вертикално пободена (АВ 

на сл. 81). 

:в 

Сљ 81 
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Ако желимо да цострвимо праву између тачака А и В 

на земљиној површини, поступамо овако: а) за кратка ра· 

-стојања (слик а 82) . п 
забадамо најпре у А (~.~ 
и В КОЧИflе, везуј~- 'f. -r::v, .. ()" Л~= ({ј,...... ft 

-1' ~.д_'_)~9 f.-)-)}~r(;· 
мо их канапом, а за- ./ 
тим, поред канапа, 

градимо малу бра

зду помоhу мотикс 

или другим којим 0-

ЏIТрим алатом; Ь) 

.ако је растојање та-
Сл. 82 

чака А и В велико, онда се служимо моткама за мерење (сл. 

;83). Забадамо мотке вертикално најпре у А и В а мотке 

~I;;;i;k~~ 
~--:;'?"''''~':':~--':::-':''"' "::--"---":..~""":=rF"е:; ~ 
"'~~;""J'~ .. ;:?~~~- -
";;:=--:'-

Сл. 83 

између њих, које треба да се налазе на истој правој АВ, 

постављамо на следеhи начин: треба да станемо код мотке 
А, окренути лицем ка В, а наш помоhник забада мотку у 

тачку С. Ова тачка биhе на правој АВ само онда, ако мотка 

у С заклаља мотку у В. Истим начином забада се мотка 'у 
D итд. нашим помераљем у С, а помоhниковим у D. Овим 
начином у ствари не постављамо праву АВ, већ налазимо 

само тачке: С, D ... , које се налазе на истој правој. 
Ако желимо да продужимо праву АВ преко тачке В, 

забадамо поступно вертикално мотке у тачке: С, D, Е .... 
(сл. 84). Да бисмо се уверили да се тачке С, О, Е ... налазе на: 

С.л. 84 
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правцу АБ, треба да станемо I<ОД С, окренути лицем ка Б,. 

па забадамо мотку у С; онда ако мотка Б заклања мотку· 

А, тачка С је на правој АВ. Истим начином налазимо тачк~ 

О, Е .•. н~шим поступним померањем у D, Е итд. 

§ 43. Мерење дужине у природи. - а) Мале дужине 

у школској учионици, по ходницима, у дворишту итд. мо

жемо мерити помоhу дунђерског метра или пантљиком за. 

мерење (сл. 58) од' 10 или 20 т дужине, која је подељена на: 
десиметре и сантиметре, а начињена је од платна или челика 

Ь) За мерење веhих дужина у природи служимо се 

ланцем за мерење (CJI. 85). То је ланац од 10 т дужине, са
стављен од 50 гвоздених карика од 20 ст дужине, пове
заних алкицама од истог метала, а на крајевима снабдевен 

~ =®=====~@r.====~' 
Сл. Нћ 

неhим аЈIкама .за држање. Крајње карике јесу нешто мање,. 

али заједно са дршкама дају дужину 20 ст. Осим ланца, 
служимо се при мерењу гвозденим кочиlшма (сл. 86), ду

жине :30 до 40 ст, зашиљеним на једном крају ради лакшеl 

С.л. 8'1 Сл. Н7 

забадања, а пресавијеним на другом крају у оБЈ!ИКУ алке. 

Мерење на пр. дужине АБ (сл. 87) врши се на следеfiи начин:: 
Мерач ставља један крај ланца у А, а његов помочник, који 



~y десној руци држи 

десетак кочиhа, а 

Јlевом руком вуче 

.ланац, стаје на 10 т 
-од А, затеже ланац 

(сл. 88) и ту (у Р) 

забада кочиh. Затим 

мерач иде у Р, зака

37 

Сд. 88 

чиње свој крај за кочиh F, а његов помоhник иде даље у 
правцу АВ ради забадањадругога кочиhа на 10 т од F 
итд. При померању мерач скупља поступно кочиhе које је 

његов помоhник забадао. Ако претпоставимо да од послед

њег кочиhа до В нема 10 т, колика је дужина ланца, већ 3 
m и 40 ст, а мерач до тога кочиhа држи у руци на пр. 7 
:кочиhа, онда је растојање АВ = 73,40 т. 

9. УГЛОБИ 

§ 43. Постанак и означавање угла. _.- Кад се зрак АС 

\(сл. 89) обрhе око почетне тачке А у смислу стрелице (р) 

в 
па после извесног кретања за

узме положај АБ, онда свака 

његова тачка (М, N, Р ••• ) опи
сује по један лук ММ', NN', 

. РР' ••• ). Ти су луци различите 

'\A~~--::JL"--}.,,..--L..--_(J величине, али сви имају исти 
р број степена. Првобитни поло· 

Сл. 8В 
жај зрака (АС) и последњи-

(АБ) јесу краци угла, а почет

на тачка А теме угла. ВеЈшчина једног угла не зависи од 

дужине његових кракова, већ једино од њиховог размака, 

који се изражава бројем степена описаног лука. Дакле, под 

улом разумемо број степена луна ноји је описан ма којом 

тачном зрака од iЪeГOBOГ првобитног до последњег 

положаја. 

Угао се означава на три начина: 1) помоhу три ве
лика латинска писмена, од којих се једно пише код темена, 

а по једно на крацима; 2) једним малим писменом (обично 
грчким), које се пише у углу код темена; и 3) једним ве

,fшким словом, које се пише код темена, споља· Угао на сл. 

-89 изговарамо : ,.угао САВ" или "ВАС", или "угао А" или 

_ .. угао a'~ (алфа). 
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§ 44. Врста углова. - Ак() 

зрак АС (сл. 90) дође ПОСЈlе 

обртања око своје почетне 
тачке опет у свој првобитни 

положај (АВ), онда ма која 

његова тачка (М) опише круг. 
добивени се угао зове пун.. 

Ако краци описаног угла леже 

у истом правцу, али у супрот·· 

ном смислу (сл. 91), онда се 
такав угао зове раван или 

опружен. Он је половина пу_· 
ног угла. Сви углови који су 

l\1ањи од равнога зову се ИЗА. 

дубљени, а сви веlш испуп-

чени. Издубљени се уг лови деле на: праве, оштре и тупе, а 

испупчени на: тупоиспупчене, правоиспупчене и оштро

испупчене. Прав је угао половина равнога или четвртина 

пуног угла (сл. 92). Код њега стоје краци нормално један 
на другом. Оштар је сваки угао који је мањи од правога (сл. 

93). Туп је угао веhи од правога а мањи од равнога угла 

(сл. 94). Оштри и тупи углови једним се именом зову коси,. 
пошто им се краци секу косо. 

в 

... , l' , I 
\ 
\ 

А 

Сл. 92 

---- ..... , 

Сл. !Ј4 

"', , 
\ 
\ 
\ 

п 

с С' 

Сл. 93 

".,,.---х-..... ,' , , 
I 

I . \ 
I , 
I Р N . 

I . Ј 
, I 
\ Ј " / , / 

' ...... _---/ 

С.л. 95 
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Под допуном једног угла разумемо онај угао који са 

првим образује пун угао; тако, на слици 95, угао а (алфа) је 
допуна за угао /3 (бета) и обрнуто, угао (} допуна је за 
угао IЖ. 

Тупоиспупчен угао је онај чија је допуна туп угао 

(сл. 96); правоиспупчен је онај чија је допуна прав угао (сл. 
97); и оштроиспупчен је онај чија 

је допуна оштар угао (сл. 98). Пра
воиспупчени угао је % пунога 

угла. 

Сказаљке једног часовника, ко· 

је сматрамо као краке једнога угла, 

објашњавају постанак свију углова. 

Тако сказаљке на првом часовнику 

на сл. 96 граде с једне стране прав, 

I 
I 

\ А Ј 
\ / " ..-....._~-". 

Сл. 96 

в 

с друге стране правоиспупчен угао; на другом часовнику 

с 

С.n. 97 

/ 
I 

I 
I 

,.,..--........ 

\ I 
\ / , . ./ 

' ....... ----, 
Сл. 98 

с 

D 

оштар и оштроиспупчен угао, а на трећем туп и тупо' 

испупчен угао. Сказаљке на часовнику сл. 100 граде у 1 час 

Сл. 99 Сл. 100 

оштар угао, у три прав, у пет туп, у шест раван, у седам 

тупоиспупчен, у девет правоиспупчен, у десет оштроиспуп

чен. а у 12 часова, када се поново поклапају. граде пун угао. 



· .§ 45. Упоређивање углова. - Два угла по величини 

·~Ли су једнаки или неједнаки. Да бисмо сазнали да ли .су два 
угла једнака или не, треба да се један изреже по крацима, а 

Сл. 101 

затим стави на други тако да им се темена и по један крак 

поклапају. Ако им се поклапају и други краци, онда су 

углови једнаки; у противном случају, они су неједнаки. Да 

.су углови а и ~. (сл. 101) једнаки, означава се: -9::: а=1: 1\, а 
да је угао а веhи од угла '{ (гама) означава се: -9::: (1)1: у; да 

је угао у мањи од угла а, означава се:';;::' у < -9::: 0.. 

§ 46. Перифериски и централни углови. - Угао чије 

се теме налазе на перифериј~ једнога круга, а краци суму 

тетиве, зове се перифериски (NMP, или <> (делта), на сл· 102). 
Угао чије се теме налази у центру круга, а краци су му полу
пречници, зове се централни или средишњи. Такви су углови 

~, ~ И У на сл. 102. 
Ако су луци АВ и ВС једнаки, онда се исечци АОВ и 

ВОС поклапају. Поклапање ових исечака доказује да су угло

С.л.С 102 

ви а и i3 једнаки, а тако исто и 
тетиве АВ и ВС. Стога: једна

ким луци ма једнога круга (или 

кругова Једнаких полупречни

ка) одговарају једнаки среди

шњи углови и једнаке тетиве. 

Исто тако, једнаким среди

шњим угловима одговарају 

једнаки луци и .iеднаке тет иве. 

Исто прави.ло важи и обрнуто, 

за једнаке тетиве. Неједнаким 

луцима истога круга одговара-

ју и неједнаке тетиве, и то: 

већем луку одговара веhи средишњи угао, већа тетива, и 

обрнуто. Такви су углови а И У, или {3 и у (сл. 102). 
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§(ff Преношење угла. - Да бисмо угао ВАС (сл. 103) 
:пренели на друго место (на зрак А' С'), тако да му тачка А' 

буде теме, треба произвољним отвором шестара описати лук 

MN око темена А. Истим отвором шестара опису јем о око А' 
лук који сече зрак А'С' у М' На овај лук, почевши од М' 
пренесмо шестаром 

тетиву MN лука из 
датог угла. Углови 

MAN и М' A'N' јед

~наки су као цен

трални углови над 

једнаким тетивама, 

односно луцима. 

Њихова се једна

кост да доказати н 

.поклапањем, када 

в 

Сл. 103 

други угао изрежемо и ставимо на први. 

с: 

§ 48. Мерење углова. - Ако два уска лењира ОА и 

OD (сл. 104) ставимо тако да су једни њихови крајеви утвр
ђени у центру О једнога круга, па лењир ОА утврдимо У 

правцу ОА, а лењир OD обрhемо у равни круга, видимо да 
се величина круга измеђУ лењира мења са луком AD. Угао 
AOD постаје двапута, трипуат итд. веhи када и лук AD по
стане 2 и 3 пута веhи. Стога угао меримо луком између 

углових' кракова, који припада ма ком кругу што јеоftи'сан 

око темена угла као центра. Ако лук AD (сл. 104) има 300, 
онда и угао АОО има 300. Према томе лучни степен (10) је 
узет" зц меру УГЈIOва, као и за меру лукова. 

. Два управна пречника једнога круга (сл. 105) граде 
четири права угла, а деле кружну периферију на четири 

једнака лука од по 900. Према томе, прав угао има величину 
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8 
Сл. 106 

N 

Сл. 107 

од 900. Оштар угао (сл. 106), као мањи од правога, има ве
личину мању од 900. За обична израчунавања сматра се да 
је најмањи оштри угао од 1", а највеhи од 890 59' 59". Раван 
угао, као двапута веhи од правога, има 1800, а правоиспуп

чени, као три пута веhи од правога, има 2700. Туп угао (сл. 
107), као већИ од правога, а мањи од равнога,има више од 
900, а мање од 1800. Тупоиспупчени, као већИ од равнога а 
мањи од правоиспупченог, има више од 1800, а мање од 2700. 
Оштроиспупчени, као веhи од правоиспупченог, а мањи од.. 

l1унога који има 3600, има више од 2700, а мање од 3600. 
. За мерење углова служимо се угломером (сл. 108). То 

је полукруг од хартије или метала, који је подељен на 180 
степени. На њему тачка О претставља центар, а АБ пречник. 

Када хоћемо да измеримо угао, стављамо угломер тако да· 

центар падне на теме угла (сл. 109), а крак ON да се по
клопи са полупречнИI<ОМ. После тога гледамо кроз који 

N 

Сл. 108 Сл. 1(;9 

степен угломера пролази други крак угла. Дотични !=тепен 

показује нам величину угла. На сл. 109 угао NOM има 45(). 
При мерењу испупчених углова меримо угломером њихове 

допуне до 3600. Одузимајуhи величину допуне од 3600, на
лазимо величину испупченога уг.ла. 
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§ ~9. Комплементни и суплементни углови. - Два су 
угла но.мплементна ако им збир износи 900. Пр!ма томе, ако 
је познат један, онда други налазимо када од 900 оду

змемо .познати угао. 

Два су угла суплементна' ако им збир износа 1801). 
Према томе, непознати суплементни угао наЈIaЗИ се када 

познати одузмемо од 1800. Тако, углу од 300 комплементан 
је угао од 600, а суплементан угао од 1500. 

§ 50. Графичне радње са угловима 

1. Сабирање. - Два или више углова сабирамо овако: 

најпре произвољни м отвором шестара описујемо око те

мена сваког датог угла истим отвором лукове који секу 

кракове. Затим истим отвором шестара, око почетне тачне 

(О) једног зрака (ОХ), описујемо лук који сече зрак. Најзад,. 

на овај лук преносимо, почевши од пресечне тачке, тетиве, 

(а, Ь, с) лукова датих углова (сл, 110). Спајањем крајње' 

тачке последње пре-

нете тетиве (с) са А 
почетном тачком \ 

01\ 
зрака (О) добија се", \ 
угао који нам прет- 1 

ставља збир датих 

углова. На CJI. 110 
имамо: Ь (делта) 

а + f\ + у. 

2. Одузимање. 

Да бисмо одузеЈ1И 

два угла, треба јед·, 

ним истим отвором 

.<: 
х 

Сл. 110 
шестара описати лукове око темена датих углова а И ~ на 

сл. 111), па тетиву лука мањег угла ({3) почевши од једне 

пресечне тачке већега .'1ука, пренети на овај лук. Спајањем 

,/{ 
~ 

Сл 111 

друге I<рајње тачке пренете те

тиве са теменом угла доби

јамо остатак од већег угла, 

који нам претставља разлику 

датих углова. На сл. 111 угао 
у = а - f\ 

3. Множење угла целим бро
.ieM. - Помножити један угао 
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'\;'li~:ЛЙ~бројеМЗflачи наhи угао који је оноликО пута ~еhи од 

.датога угла колико има јединица у томе броју. Тај се угао 

добива ако ма којим отвором шестара опишемо лук око 

Сл. 112 

темена датог угла и око 

почетне тачке једнога 

зрака (ОХ), а затим тети

ву лука дан6га угла пре

носимо на нови лук зрака 

онолико пута колико има 

јединица у датом броју. 

На СЈIИЦИ 112 угао ~ = 4'(1. 
4. Дељење угла целим 

бројем. - Угао се дели 

на два једнака дела ако 

:ма којим отвором шестара опишемо лук око темена угла, 

а затим истим, или отвором који је веhи од половине лука 

измеђУ кракова, описујемо, најпре из једне а затим из друге 

пресечне тачке кракова, Јlукове у унутрашњости угла, тако 

да се они секу. Спајањем ове пресечне тачке са теменом 

угла, дати се угао дели на два једнака дела. Половину да

тога угла можемо истим путем да делимо на по два једнака 

дела, па добијемо четвртине; доби вене четвртине можемо 

делити даље, исто тако, на 

·осмине, итд. Овим путем мо· 

.жемо угао поделити на 2, 4, t{, 

16 ... делова. На :3, 5, 7, итд. де
~OBa угао се дели само при

~лижно тачно, од ока, или по

iМoћy углометра. Ако нађемо 

угломером да је дати угао 720, 
а тражи се угао који је три 

пута мањи, онда треба угло· 

--

угломером нацртати угао од 240 као 1;з од 720. На СЈ[. ll:~ 

угао а подељен је на 4 једнака дела. 
§ 51. Рачунске радње са угловима. - Рачунске радње 

са угловима јесу истоветне као и радње са вишеименованим 

5ројевима. Тако: 

1. Сабирање. - Пишемо дате углове тако да секунде 

.буду испод секунада, минути испод минута, а степени испод 

<степена, па сабирање почињемо од секунада. Ако у збиру 
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секунада .,има један ИЈlИ више ·минута, o~дa остатак секунада 

пишемо испод секунада, а нађене минуте сабирамо са ми· 

нутима.' Исто то радимо и са збиром минута, ако у њему 

буде био један или више степена. 

Примери: 

а) 47(Ј 25' 7". 
+ 290 48' 15/1 

770 13' 2211 

Ь) 1230 -1 45/1 
+ 54 о 52' 50'1 

1770 53' 35/1 

Код овог примера био је збир минута 73, у 
коме има 10. Нађени степен сабран је са 

степенима, а остатак (1 Зј писан је испод 

минута. 

Код овог примера био је збир секунада 95, 
у коме има l' и З5"Нађени минут сабран је:. 
са минутима, а остатак (35") писан је ИСПОk 
секунада. 

2. Одузимање. - Код одузимања пишемо мањи угао 

испод већега, па одузимање почиљемо од секунада. Ако се 

деси да је број секунада другог угла веhй од броја секу,

нада првог угла, онда најпре узимамо један минут већег 

угла, претварамо га у секунде (60) и сабирамо са његовим 
секундама, па после вршимо одузимање. Исто овако по· 

-ступамо и при одузимању минута ако се деси исто, у ком 

случају узимамо један степен већег угла, претварамо га у 

минуте и сабира мо га са његовим минутима. 

Примери: 

а) 81(Ј 45' 17". 
- 520 35' 5511 

29° 91 221/ 

Ь) 65() 34! 1511. 
41 u 561 811 

230 38' 7'1 

Код овога примера узели смо само l' који 

Иl\Ш 60" и сабрали са 17", па смо 55" одузели 
од 77".а 35' од 44'. 

Код овога примера узели смо 1 о, l<оји има 

60', и сабрали са 34/, па смо 561 одузели од 
94', а 41 о од 640. 

3. Множење. - Да бисмо нашли угао који је 2, 3, 4 
итд. пута веhи од неког угла, треба најпре и ceKyН)~e, и ми

нуте и степене угла да помножимо тим бројем, а после, 

или у току рада, претварамо секунде у минуте, а минуте у 

степене, ако у добивеним производима секунада и минута 

буде било минута односно степена. 
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Пример':~'ЗЈ11'47Г25" Х 4 = 1480 188~ 10011 = 15111 9' 40". 
Код -овог примера је производ секунада 100, а про

извод MI1HYTa 188. У производу секунада има l' 40", а у 
производу минута има, после додавања .1', )89' или 30 и 9'. 

4. Дељење. - Да бисмо нашли угао који је 2, 3,4 ,итд. 
пута мањи од неког угла, треба најпре његове степене да 

подели мо тим бројем, чиме добијамо степене траженог угла. 

Ако при дељењу добијемо остатак у степенима, онда овај 

.остатак претварамо претходно у минуте, и сабирамо са ми

нутима угла, па добивене минуте делимо истим бројем, 

чиме добијамо и минуте траженог угла. Ако при дељењу 

минута добијемо остатак у минутима, онда овај остатак 

~ претходно претварамо у секунде, и сабирамо са секунди ма 

,угла (разуме се, ако их угао има), па добивене секунде де

'. лимо истим бројем, чиме добијамо и секунде тражен,ОГ угла. 
Ако број секунада није дељив са делитељем, онда количник 

секунада израчунавамо са 1 или 2 децимала. 

Пример: 1340 7' З5" : 5 = 26u 49' 31". 
Код овог примера, при дељењу степена, добијамо као 

остатак 4') или 240' ко:'и сабрани са минутима угла дају 

247'. Овај број минута делимо са 5, те добијамо 49' за ко
личник и 2' за остатак, ко~и остатак (120"), са секунда ма 
угла, чини ] 55". Овај број секунада подељен је са 5, те је 

добивен КО лични к секунада траженог угла. 

Напомена. - Ако се захтева да се сазна колико је 

пута неки угао веlш од другога угла, треба оба угла прет

ходно претворити у најниже јединице (у минуте или се·, 

кунде, ако их у угловима буде било), па веhи угао поде

лити мањим, 

Пример. - Колико је пута угао од 760 30' 36" веЋИ 
.од угла 250 30' ] ]". Први угао има 275436", а други 9]812", 
те је њихов количник 3. Према томе, први је угао 3 пута 
веhи од другога. 'х/ 

/\ 
§ 52. Вежбања и задаци 

1. Rаю.НI су угловн од: 3000, 720, 1630, 2000, 3500, 83", 271", и 347'? 
2. Какав угао описује стрела на ветроказу кад се обрне: а) од 

<:евера ка југу; Ь) од пстока к југу; с) од истока преко југа к југозапад;}'? 
3. Какав угао оппсује минутна скаЗQљка на чаrовНIШУ за 10, 15, 

25, 30 и 45 мпнута? 

'~ • 



4. Какав угао граде сказа~ке на часовнику у 2, 3,4,5, 6 и 9 часова? 
5. Нацртај неколико издубљеНIIХ и испупчених углова, оцени 

их:од ОЕа, па их затим измери угломером! 
6. Нацртај угломером углове од 900, 450, 600, 300, 800, 1200, 1750, 

20:>0, 2700 и зоо"! -
@Колики је Еомплеменат угла qд: а) 720; Ь) 48012'; с) 73022' 48/1; 

-<1) 550 25' 30"? 
® КQЛИКИ је суплеменат угља од: а) 590; Ь) 1020 17'; с) 1420 27' 

49/1; d) 500 25' 17"? 
9. Какав се угао добија кад се саберу: а) прав и оштар угао; 

Ь) прав и туп угао; с) раван и туп? 

10. Какав се угао добија IШД се одузме: а) оштар угао од пра

вог; Ь)прав од тупог; с) туп од равног; d) туп од тупог? 
11. Какав се угао добија Еад се удвоји: а) прав; Ь) ТУП; с) раван угао"? 
12. Какав је угао половина од: а) правог; Ь) тупог; с) равног; ct) 

пуног.~ла? 
. Наt)и збир ових угљова: а) 470, 250, 1230, и 460; Ь) 320 17' 15", -

ЂОО 28' 11 и 1370 1О'! 

~Наl)И разлику ових угљова: а) 147" и 800; Ь) 2160 24' 28/1 и 

750 '413' . 5"; с) 103" и 75" 34' 47"! 
-. Наl)и угао који је пет пута веhИ од угла 370 25' 1411 ! 
" Наt)и угао lюји је пет пута маљи од угла 400 17' 25"! 
.' Испитај IЮЛИКО је пута већи: а\ угао од 960 од угла 80; Ь) угао 

од 107 2 ' од угла 15" 20'; с) угао од 87" 56' 5/1 од угла 17" 34' 49/1 ! 
18. Нацртај два неј еднака угла, па их ю тим сабери, па ПОСJIе ОДУЗl\lИ! 
19. Од два сушrементна угља један је 5/6 правог угља; КОJlИКО 

·степени има други? 

20. Од збира угљова 35" 7' 45", 980 52" 4/{ и 120" 35' 40" одузми збир 
угдова: 400 10' 4:/', 60& 45' 3J/I и 101" 57' 58". 

_ §@ Цртање квадрата и коцкине мреже 
1) Видели смо код § 11 да је квадрат правилан четво

роугао, пошто су му све стране једнаке, а тако исто и сви су 

му углови, као. прави, једнаки. Квадрат има, дакле, 4 једнаке 
стране и 4 права угла. Он има и две дијагонале. То су дужи 
које спајају његова супротна темена (АС и ВО на сл. 114). 
Обе су дијагонале код квадрата једнаке, управно стоје једна 

на другој и узајамно се полове. Да је све 

-ово тачно, можемо се уверити мерењем, 

Стога нам је лако конструисати (нацрта

ти) квадрат ако знамо само једну ње

гову страну, или само једну његову ди· 

јагоналу. а) Ако дата страна има 2 ст 
(3 ст, 4 ст), онда квадрат цртама 

када на Зр<l!{ АХ (сл. 115) пренесемо 

леЊllрОМ (шестаром) од његсве почетне 
Сл. 114 

".-- ;. 
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тачке А дуж од 2 ст (3 ~cт, 4 ст ... ), чиме добијамо теме К 
у тачкама А и Взрака АХ подижемо помоhу правоуглог' 
троугаоника упраВl!е AZ и ВУ, и на ове управне преносимо 
,2 ст (3 ст, 4 ст ... ), чиме добијамо и остала два l'емена. 

Ј<вадрата, С и о. Квадрат на сл. 115 нацртан је са страном 
од 2 ст. (Нацртај три квадрата са стра-' 
ном од 3 ст, 4 ст и 5 ст (на табли: од 

Z у 3 dm, 4 dm и 5 dm) и увери се мерењем 
D С да сваки има једнаЈ<е дијагонале,) В} 

АЈ<О је дијагонала Ј<вадрата величине· 

дужи d (сл. 116), онда цртамо квадрат 

С.л 115 

када нацртамо најпре две управне праве 

ХУ и VU, а затим од њиховог пресека! 
преносимо и с једне и с друге стране 

П,оловину дате дијагонале. Добивене 

тачке А, В, С и D јесу темена траженог 
квадрата. 

(Нацртај три. кв~.д..Р~!..~t~I:Iј.е су ,lџriаГ()I-Н!Ј1е 4.сщ, Б СЩ .. t! 
~_<:!!!..Ј!._1.щ,......5_.dmљ. 6.!lщ). ~ .. rvtерењеМ,.с~ __ у!:З_ери да ли има 
'. ~~?_к.~је~I:!~ке ~~!!~J.Lk 

2) Ако замислимо да је коцка на сл. 117 од картона, 
па изрежемо по ивицама горње основе: АО, АВ и ОС, а 

тако исто изрежемо по снима бочним ивицама: АЕ, БF, CG 
и он, па расклопимо и положимо на раван све њене стране, 

онда добијамо Ј<ОЦlШНУ мрежу (сл. 118), која је састављена 
од 6 једнаких квадрата поређаних један до другога у обли
ку крста. Коцкина се мрежа може лако нацртати на овај на

чин: најпре нацртамо четири једнака квадрата поређана је-· 

у 

u 
Сл. 116 

D 

А I 

......... "" 
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)lс ___ _ 
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Е F 
С.л. 117 
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дан до другога (1, 2, 3 и 4 на сл. 118), а затим и с једне и с 
друге стране ма кОГ квадрата нацртамо још два истоветна 

квадрата (5 и 6). 
3) Да бисмо саградИЈIИ коцку од картона или ма, које 

дебеле хартије, треба најпре да нацртамо на картону коц

кину мрежу (сл. 118), а затим оштрим перорезом, уз помоh 
лењира, изреж~мо мрежу око целог њеног обима, по стра

нама 2 квадрата, као и по страни ВС, које су на сл. 118 тач, 
кицама нацртане, повлачимо перорезом овлажно, тако да 

не пресече цео картон. Најзад тако изрезану мрежу од кар· 

тона пресавијемо око страна другог квадрата и стране ВС, 

чиме добијамо коцку, коју танком пантљичицом од хартије 

облепљу јемо око ивица, да би коцка била стално склопљена. 

(С,агради од картона две коцке чије су ивице 2 ст и 4 ст!). 
§ .54. Квадрат и правоугаоник. - Посматрајуhи ква

драт (сл. 114) и правоугаоник (сл. 119), налазимо: 1) да су 
код квадрата све 4 стране јед-

D ". с 
наке, а код правоугаоника 

" ./ само су супротне стране јед-
./ , ./ 

наке; 2) да су код квадрата "" ./ > ......... дијагонале једнаке и једи,] 
/' ' 

./ "" 
/ ' другу полове, и да стоје 

i.--'./ " 
В управно једна на другој; а код А 

Сл. 119 правоугаоника су такође ди--

јагонале једнаке и једна дру-

Геометрија ~ 
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Go0I6B~; али не стоје управно једна на другој, већ се секу 

КОСО; 3) да су углови и код квадрата и правоугаоника прави; 
и 4) да су супротне стране и код квадрата и код правоугао
ника паралелне. 

§ 55. Цртање правоугаоника. - За цртање једнога 

прав6угаоника потребно је знати обе његове суседне стране: 

ДУЖИНУ и ширину. Тако, ако желимо да нацртамо право

угаоник дужине 4ст а ширине 2 ст, треба на зрак АХ (сл. 
120) да пренесемо лењиром (шестаром) од његове почетне 

тачке А дуж од 4 ст, чи-
Z у ме добијамо теме В; за

тим у тачкама А и В по-

D С дижемо помоhу право.

углог троугаоника управ

не AZ и ВУ; н, најзад, на 
ове управне преносимо из 

А в х 
А и В дужн од 2 ст. До
бивене тачке D и С јесу 

Сл. l:!О остала два темена тра-

женог правоугаоника. (Нацртај нравоугаоник чије су стране. 

а) 2 ст и 3 ст; б) 4 ст и 3 ст; с) 5 ст и 2,5 ст. На таћЈIИ 
узимај dm уместо ст!). 

§ 56. Мрежа правоуглог паралелопипеда. - Ако за

мислимо да је паралеЈIOпипед на сл. 121 од картона, па га 
изрежемо по ивицама горње основе: AD, АВ и ВС, по иви
цама доње основе НЕ, EF, FG и по бочној ивици АЕ, рас
,клопимо и положимо на равни све његове стране, онда до

бијамо паралелопипедову мрежу (сл. 122), која се састоји од 
6 правоугаоника од којих су два и два једнака, а поређани 
су један поред другога у об

лику крста. Паралелопипедо' 

ву мрежу цртамо на следеhи 

начин: треба нацртати четири 

правоугаоника један до дру

гога тако да су 1 и з- затим 2 
и 4 једнаких страна, а најзад 

lIад другим правоугаоником 

треба нацртати над странама 

пс и HG (сл. 122) два право
угаоника ширине 1, односно 

.3 правоугаоника. 
Да бисмо саграДИJIИ модел 
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<Од картона једног правоуглог параЈlеЈюпипеда, треба на 

картону да нацртамо најпре његову мрежу (сл. 122), а затим 
оштрим перорезом, уз помоh .пењира, да је изрежемо сву Дсј 
око обима, а стране 2 правоугаоника и страну BF овлаш да 
засечемо, тако да перорез не пресече цео картон; најзад, 

тако изрезану мрежу пресавијемо око страна 2 право

угаоника и око стране BF, чиме добијамо паралелопипед, 

који се танком пантљичицом од хартије, намазаном гума

рабиком, облепљује око ивица, да би био паралеJIопипед 

стаљно СКJIопљен. 

§ 57. Вежбања 
1. Нацртај квадрат стране: а) 3 dm {.3 ст); 2S ст (2' тт)! 

,r,; ~ Нацртај п~а~()угаGНИК СТ,Јан t: a)\.1E~ (5 ст и 3 ст); 
b)\,~~(~O тт и 20 тт); счiaњ ~~(15 тт и 30 тт); 
види да ли су Н;ихuве ди агонале ј ('ДН3 ке и да Ли се УЗ:Јјамно ПQЛОl!е! 

3. Сагра ити о] картона паnалелопипед чи;е (У ДVlмензије: а) 2 ст, 
:3 ст и 5 ст; Ь)5 ст, 3 ст и 6 СМ! 

10. И3РАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНА И 3АПРЕМИНА 
КОЦКЕ И КВАДРА 

§ 58. Мере за површине. - Као основна јединица за 

мерење површина узет је код нас квадратни метар (lт2). 

То је у ствари квадрат чија је свака страна 1 т. Ако сваку 



његову страну поделимо на 10 dm, па одговарајУће деси·· 
метре супротних страна спојимо, онда се он дели на 10/Ј 

квадрата код којих је свака страна 1 dm, тј. квадратни 

метар (1 m2) се деЈШ на 100 dm2 (квадратних десиметара). 
Све OCTaJle јединице за мерење површина произлазе 

од квадратног метра. Тако: Ј{вадратни десиметар (1 dm2 ) је 

100-ти део квадратнога метра, или је он квадрат чија је 

страна 1 dm (CJI. 123); 2) квадратни сантиметар (1 ст2) ј.е 

100-ти део квадратног деси метра, или је квадрат чија је 

страна 1 ст (АВ,АО, на CJI· 123); 3) Ј{вадратни милиметар 
(l тт2 је 100-ти део квадратног сантиметра, или је он ква· 

драт чија је страна 1 тт; 4) Ар (1 а) је квадрат чије је стра
на 10 т, те у њему има 100 т2 ; 5) хеЈ{тар (1 Ьа) је кварат 

чија је страна 100 т, те у њему има 100 ари, или 10000 т2 ; 

и 6) квадратtlи километар (1 Кт2) је квадрат чија је страна 

1 Кт или 1000 т, те у њему има 100 Ьа, или 10000 а, или 

1000000 т2• 
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§ 59. Под површином једне слике разумемо величину 

површине, ограничене странама те слике. До те величнне 

долазимо када површину слике упоредимо с површином M~ 

које јединице за површину (1т2, 1 ~т2, 1 ст2 итд.). Резултат 

који показује колико се пута садржава узета јединица у по

вртини једне С;'lИке, јесте величина или бројна вредност 

површине те ОIИке. Површина ма које слике не израчунава 

се неПОСр,едним преношењем узете јединице по површини 

слике, који је посао тежак и често неизводљив, већ се то 

израчунавање врши посредно: мерењем оних дужи на 

слици од којих зависи површина слике, па рачунским. путем 

налазимо површину слике. 

§ 60 .. Површина правоугаоника. - Нека је код право

угаоника АВСО (сл. 124) дужина АВ = 5 ст, а ширина АО 

= 3 ст. Ако из сваког сантиметра дужине повучемо пара

лелну са ширином, а из 

свакога сантиметра ши-

рине повучемо ларалеЈI

ну са дужином, онда се 

површина тога правоу-

таоника дели на квадрат

не сантиметре, чији је 

број 15. До ове бројне 

вредности површине ово

га лравоугаоника дошли 

бисмо када дужину 5 по-

множимu ширином 3 (5 Х 

I I I 
I " I 
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в 

Сл. 124 

3 = 15 ст2). Ако су стране неl{()Г правоугаоника 8 dm и f) 

dm, онда поступајуhи на исти начин, наШЈIИ бисмо да је 

његова површина 8Х5=40 dm2• 

Да бисмо, дакле, израчунали површину Једнога "ра

воугаоника, треба да измеримо љегову дужину и ширину, 

па добивене мерне бројеве да помножимо. 
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ПОВIнпина квадрата. - Како је квадрат у ствари 

'в с .;".------.--...., 
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Сл. 125 

в 

један правоугаоник, код кога је ду

жина једнака са ширином, то се ње

гова површина налази кад се мерни 

број његове стране помножи самим 

собом. Тако, код квадрата АВСО 

(сл. 125) мерни број стране је 3 ст, 
а његова површина биhе 3Х3=9 

ст2, што се из С.1иУ..е види. Ако је 

страна неког квадрата 8 dm и 

5 ст, онда је његова површина 

8,5Х8,5=72,25 dm2 или 7225 ст2 

§ 62. Површина ноцне. - Пошто се коцУ.ина површина 

састоји од шест једнаких квадрата, то је она 6 пута већа од 
површине ма које њене стране. Стога, да бисмо израчунали. 

површину једне коцке, треба претходно да израчунамо по

вршину ма ког њеног квадрата, па добивени резултат да 

помножимо са 6. Тако, површина коцке чија је ивица 4 dm 
јесте: 6 Х (4Х4) = 6 Х 16 = 96 dm2• 

§ 63. Површина паралелопипеда. - Пошто се парале

лопипедова површина састоји од 6 правоугаQНИК<1, од ко
јих су супротни једнаки, то је она двапута већа од збира 

пdвршина трију његових раЗJIИЧИТИХ страна. Стога, да 

бисмо израчунали површину једнога паралеJIопипеда, треба 

најпре да израчунамо површину доње основе, множеhи 

мерне бројеве дужине и ширине; затим израчунавамо повр

шину једне бочне стране, множеhи мерне бројеве дужине и 

висине; а затим израчунавамо површину друге суседне бочне 

С1ране, множеhи мерне бројеве ширине и висине; и најз2.Д 

добивене површине сабирамо, па нађени реЗУJIтат множимо 

са 2. Тако површина паралелопипеда чије су димензије 3 
ст,4 ст и Б ст, јесте: 

[3Х4+4ХБ+3Х5Ј Х2= [12+20+ 15] Х 2 = 47 Х 2 = 94 ст2 •. 

§ 64. Вадаци ва вежбу 
L. Наl)и lIОВРШlJНУ квадрата чија је страна: а) 15 СnI; Ь) 2 dm 5 ст! 
3. :Колика је површина ктадрата чији је обим 40 ст? 
4. RОЛИIi:О стаје плац, облика !,вадвата, кад му је страна :Ю т, а 

један квадратни метар стаје 55 динара? 
{I) :Колико стаје паркет квадратне собе од 6 т и;) dm кад се за 

1 т2 плаћа 120 динара? 
6. Нађи површину праВОУГЗ0ника чије (~y странр: а) 12 Ст и 
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8 ст; Ь) 3,25 т и 1,75 т; с) 2 т :3 dm 1) ст и 1 111 r3 dm 2 ст; d) 2 т 

И80!! ' 
Haђ~ ПОВРШИНУ пода шкољсь:е УЧIl()нице чија је дужина. 9,5 т. 

а ши ина 6,3 т. 
8. Двориште, обюша правоугаоника, ду:ш:ине 63 т а ширине 40 т, 

треба да се патciше квадратним ]I.7ючама' стране 6 dm; ко.1ППЮ је пљоча 
lIотребно за ово paTocalЬe? 

9. Обим једнога правоугаоника ианоси 140 т, а дужина му је 

-ш т; нађи његову површину! 

10. КОЛИКО ари, а lЮЈ1ИКО хектара И~Ш љива, обљика правоугао
ника~Ћне 250 т а ширине 180 т? 

КољИIЮ стај е калдрмисање дворишта, обдшш иравоугаоника. 

дужи е т а ширине 15 т, када се плаliа по 30,50 динара за 1 т2 ? 
12. КОJlИlЮ је hl пшенице потребно да се засеје њива облика 

нравоугаоника дужине 200 т, а шири не 120 т, Iсада се на један ар 

рачунмо 2 l? 
оо КОЛlше стају 100 прозор ских (жана дужине 50 ст а ширине 

30 ст када 1 т2 стаје 30 динара? 
14. Нека ЈIИвада, облика правоугаоника, дугачка је 280 т, ши

рока 170 т; колико ће се сена добити са те ливаде, ако се узме да је
дан ар просечно даје 30 кгр'? 

15. Шта стаје патосање двеју соба, кад је први под квадрат 

ш'ране 7 т, а други под је правоугаоник дужине 8 т а ширине 5 т. 
и када се за 1 т2 плаhа 65 динара? 

. ~ Наliи површину коцке, чија је ивица: а) 8 ст, Ь) 20 тт, с) 
1 т 2 tlm 3 стј d) 3 т 8 ст! 
, 17. Наћи површину праВОУГJIОГ параЈIеJIопипеда чије су димен-

'ЈИје: а) 4 dm, 2 dm и 6 dm; Ь) 2 ст, 4 ст и 7 ст; с) 25 тт, 25 тт 
и 40 тт; d) 1 т, 2 т 'и 3 т; е) 1,5 т, 2,75 т и 4,2 т. 

§ 65 .. Мере за запремине и течности. - Као основна 

јединица за мерење запремина узет је код нас нубни метар 

(1 т3), и за мерење течности литар (1 dm3). Кубни метар је 

у ствари коцка чија је ивица 1 т. У једном кубном метру 
има 1000 н:убних десиметара (dm3), у једном кубном деси

метру има 1000 нубних сантцметара (ст3), а у једном кубном 

сантиетру има 1000 н:убних ми.iIиметара(ттiJ). Кубни де

симетар, кубни санти метар и кубни МИЈIИметар јесу опет 

коцке чије су ивице 1 dm, 1 ст и 1 тт.· 
Према томе: ] т3 = 1000 dm3 = 

= 1000000000 тт3; 1 dm3 = 1000 ст3 = 
1000000 сш3 

1000000 тш:l. 
Литар је запремина исто толико КОЈIИКО 1 dm3• У јед

HoM ,IIИТРУ има 10 десилитара (dl), 100 сантилитара (сl), а 

1000 милилитара (тО. Сто литара дају један хектолитар (Ь1), а 
БО r дају један аков (раније 56,32 1). Један литар чисте воде 
тежак је један КИ,;lIограм (l Kg'r). 
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§ 66. 3апремина правоуглог паралелопипеда. - Ако 

замислимо да је дужина паралелопипеда на сл. 126 3 ст, 
ширина 2 ст, а висина 5 ст, па кроз сваки сантиметар ду
жине, ширине и висине пролазе равнине паралелне с левом 

(десним) бочном страном, с предњом(задњом) бочном 

страном и с доњом (горњом) основом, као што је на слици 
претстављена, онда се цео паралелопипед дели на 30. ст3, 

ко~и чине запремину тог паралелопипеда. До овог резултата 

дошли бисмо када бројне вредности д!'fмензија паралела

пипеда помножимо, јер 3 Х 2 Х 5 = 30. 

s 

R 

1сm 

F 

Сл. 1211 

Код другога неког паралело' 

пипеда, чије су димензије 3 
dm, 4 dm и 6 dm, истим путем 
наш.7IИ бисмо да је његова 

запремина: зх 4 Х 6 = 72 
dm3 • 

Према овоме, запремину 

неког паралеЈlOпипеда изра

чунавамо над бројне вредно·

сти његових димензија помно

жимо. Тако, запремина пара-

лелопипеда димензија: 2,3 т, 
4,5 т и 7 т је: 2,3 Х 4,5 Х 7 
= 72,45 т3 = 72,450 dm3 -

= 72450 000 ст:). 
§ 68. Запремииа коцке. -

Пошто коцку можемо да смз-

трамо као правоугли парале

.лопипед код кога су све три димензије једнаке, то коцкину 

запремину израчунавамо кад бројну вредност Једне њене и
вице помножимо међу собом трипута. Тако, запремина коцке 

ивице 4 ст јесте: 4Х4Х4 = 6! ст3 ; запремина коцке ивице 

6,5 dm јесте: 6,5 Х 6,5 Х 6,5 = 274,625 dm3• 

§ 68. Задаци ва вежбу 

1. Наt,и запремину коцке чија је ивица: а) !) ст; Ь) 1 m 2 dm 
~З ст; с) 5,22 dm; d) 1,75 т. 

2. Наћи површину и запремину IЮЦRО 'lијn је ивица 2 т 1) 

dm 1 ст. 
:::. НаJiи '~:lПремину праВОУГJlОГ пара.Ј[(\.1IопипејЏl чије су димен-

.. 



зије: а) 6 dm, 7 dm и 9 dm; Ь) 2 т, 3 т .и 8 т; с) 3,2 ,ст, 4,5 ст и 
6,75 cnl; d) 1 т 3 dm 5 ст, 2 т 1 dm 8 ст и 3 т q dm и 7 ст. 

4. Наhи површину и запремину правоуглог паралелопипеда чије 
су д~нзије: 2,35 т, 3,2 111 и 5,23 т. ' 

~Н2fiИ запремину школске уqионице дужине 9,3 т, ширина 
6,5 т 'а висине 5,5 т. . 

'@.Наhи запремину претсоб.ља дугачког 3 т, широког 2 т а ви
еоког 5,25 т. 

7. Наhи запремину цигле дужине ао ст, ширине 15 ст а де- , 
о.ыlеe 7 ст. 

8. Наhи запремину једног зида дужине 20 111, ширине 60 ст а 
висине 4,5 т. 

9. ИЗ!lе'ри димензије школске табле, па израчунај њену повр-

шину ,и; запремину! Р.-'" 
~ :Колико, је",чргала потребно за :шд дужине'12 т, ширине 

45 ст а висине з,75"n{,"'""iшо су димензије једне цигле, заједно са MaJI

'Tepo~ ст, 14 ст и 6 ст? 
~ Школска сала дугаЧli:а је 20 111, ШИi)ока 12 111 а lIисока 7 т; 

наhи Јьену запремину. ' 

11. ПИРАМИДЕ И ТРОУГЛОВИ 

§ 69. Опис пирамиде. - ТеJlа претстављена СЈЈИкама 

127 и 128, као и део звонаре испод крста на сл. 129, јесу 
пирамиде. Пирамиде спадају у рог љаста тела, пошто су 

ограничена само равним попршинама. Тако, пирамида на 

сл. 127 ограничена је са 4 равне тростране површине; пи
рамида на СJl. 128 има за основу четворострану површину, 

Сл. 127 Сл. 12~ 0.11. 129 

а бочне су јој поврщинt тростране СJlике. Прва има четири 

темена, 3 основне а 3 бочне ивице, а друга 5 темена, 4 (). 
сновне и 4 бочне ивице. (Са колико је површина ограничена 



пирамида на CJI. 130 и колико има основних, а КОЈIИКО бочних: 
ивица?) Посматрајуhи ма коју пирамиду, увиђамо да су 

бочне површине увек троуглови који имају једно зајед

ничко теме, звано врх пирамиде (S на слици 130 и ]31), а 
основа може бити: троугао, четво-

роугао или ма који многоугао. За

гим увиђамо да свака пирамида 

има онолико основних ко

лико и бочних ивица. 

Према броју основних 

ивица, пирамиде деЈIИ

мо на: тростране (сл. 

127), четворостране (сл. 

128), петостране (сл. 130), 
А 

итд. Бочне ивице једне 

пирамиде могу бити јед
наке дужине или неједна

ке. У првом случају каже 

s 

с 

Сд. 120 

s 

D А 

СД. 131 

се да је пирамида права, а у другом коса. Права пирамида 

чија је основна правилна слика, тј. слика чије су с:гране 

једнаке и углови једнаки, зове се правилна. Такве су пира' 

миде на сликама 130 и 131. Код ових пирамида бочне су 

стране подударни троуглови. Пирамида чије су бочне ивице 

једнаке са основним, заве се равноивична. Свега имамо три 

равноивичне пирамиде: тространу, четварастрану и пето

страну, код којих су основе равностран троугао, квадрат н 

правилан петоугао. Код ових пирамида бочне су С.тране сами 

равнострани ТРОУГ.10ВИ. 

Под висином једне пирамиде разумемо НОРМЗЈIНО 

отстојање врха пирамиде од њене основе. riирамида .(е, 
дагле, рогљасто тело, ограничено једном основом, која може 

бити ма која равна праволинска слика, а са стране троугло

вима l{Оји имају једно заједничко теме, звано врх пирамиде.2 

I 

§ 70. Троугао. - Код § 11, У коме је било говора о 
праволиниским СЈIИкама уопште, видели смо ЩI под троу" 

глом разумемо део равне површине, огрзничен трима ду

жимз. Те три дужи зову се стране, а њихове заједничкс 

тачке (пресеци) зову се темена троугла. Сваки пар троугло-

2) Н::tстаВНIШ треба да поr,::tже ученицима ВИШ\' модела правих, 
I(.!)СИХ прави.лних и р:шноивичнпх пирамида. 



• 
О/! ,_ 

вих страна гради по један угао, те је број углова у троуглу: 

·Гри. На свакој троуг.цовој страни налазе се по два' угла, ? 

треlш се налази наспрам ње. Сваки се троугао означава са 

три велика писмена која се пишу код темена. Ако је троугао 

означен писменима: А, Ви С (сл. 132), онда се обично страна 
наспрам темена А означава са а, страна наспрам В саЬ, а 

страна наспрам С са с; угао код А са а (алфа) угао, код В 

са 13 (бета или вита) и угао код С са у (гама). Она троуглова 

страна на којој се замишља да троугао лежи зове се основи

ца, а теме наспрам основице зове се врх. Свака страна тро

углова може узети за основицу. Нормално ""IJ,.tЦQ.m$~ЉЛ,ха 

једнога троугла. до основице зове се висина и бележи се 

обично словом Ь. Како се свака страна може узети за осно

вицу, то у сваком троуглу има три висине ћ(а)Ј ћ(ь) и h(ф 
према томе да ЈIИ висина одговара страни а, страни Ь или· 

cTpaHfI с. 
Средње таЧl{е једнога TpoYГJIa јесу средине његових 

страна (М, N и Р, сл. 132). Дуж која спаја теме са срединам 
супротне стране зове се средишња или тежишна линија. Ова 

се,дуж,обично означава са t, и то: t(a) ако одговара страни 

а. t(b) страни Ь и t(c) страни с. 

СД. 13:2 

Кад се продужи једна ТРОУГЈlOва страна, онда се угао 

измеђУ продужене и суседне стране зове спољашњи (т, п и 

р на сл. ]32). Под обимом једнога троугла разумемо збир 
његових страна. Тако, ако су стране троугљэ: Б т, 6 т и 
7 т, онда је његов обим ]8 т. 
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§ 71. Врсте троуглова. -·а) С обзиром' надужинf' 

страна 'tроуглове делимо на: разностране, равнокраке и рав

ностране. Разностран је троугао код кога су све стране 

раз.7Iичите дужине (d Аве, сл. 133). Равнокрак је онај који 
има само две стране једнаке (6 ОЕР, сл. 133). Равностран је 
онај код кога су све три стране једнаке (6 MNP, сл. 133). 

А 
Сл. 138 

Једнаке стране равнокраког ТРОУГЈlа зову се краци (DF и 
ЕР, сл. 133), а трећа се страна узима обично за основицу. 

Теме наспрам основице јесте врх равнокраког троугла. 

Ь) С обзиром на УГЈЈове ТРОУГЈЈе делимо на: оштро

угле, правоугле и тупоугле. ОШТРОУГJlИ је троугао 'OI-Jaj код 
кога су сва три УГЈЈа оштра (на пр. 6 ОЕР, СЈI.13:3); правоугли 

је онај који има један прав и два оштра угла (6 Аве, сл. 

I~И); тупоугли је онај који има један туп и два оштра угла 

(6 MNP, С,1Ј. 134). Оне стране праВОУГЈюга троугла које 

граде прави угао зову се «а1'ете, а страна наспрам правога 

м N 
А 

УГЈЈа хипотенуза. Pabhokpako-праВОУГЈЈИ троугао јесте онај 

код кога су катете једнаке. ОШТРОУГЈЈИ и тупоугли троу, 



: ./. 

['лови једном се именом зову КОСОУГЛИ, пошто су им углови КОСИ . 
. Напомена. - Код правих пирамида, бочне су стране 

равнокраки ТРОУГJlОВИ; код правилних и правих пирамида 

такође равнокраки троуглови, али сви једнаки међу собом; 
а код равноивичних пирамида, I;{ao што је напред казано, 

бочне су стране равнострани подударни троугли. 

§ 72. Цртање троуглова ПОМОhу страна. - Има више 

начина за цртање једнога троугла, и са љима ћемо се упо

.знати доцније, аJIИ је најлакши и најбржи начин цртања 

троугла кад су му све три стране познате. Тако, да бисмо 

нацртали троугао чије су стране: 2 ст, 3 ст и 4 ст, треба 
на зрак АХ (сл. 135), почевши од почетка тачке А, да прене-
семо шестаром дуж ЛВ 

2. ст, а затим из темена А 'и В, 
отвором шестара од4 ст и 

3 ст, описујемо дукове, чи

ји пресек С сматрамо за тре

ће теме траженог троуг ла 

ЛВС. (КОJIИКО је страна по· 

требно да знамо за цртање рав А 

HOKpaKO~ а колико за up-
l'ање равностраног трuугла?) C,L. l;{i) 

Нацртај: а) разностран троу, 

гао страна: 2 dm, 5 dm и 6 dm (2 ст, 5 ст и 6 ст); Ь) равно
крак троугао основице 2 dm (2 ст) и крака 5 dm (5 ст); с) 
равно стран троугао стране 3 dm (3 ст) и d) правоугли тро
угао чије су кзтете :3 dm и 4 dm (3 ст и 4 ст)! :sашто ('\: 
I1раВОУГНI троугао да нацртати помоhу днеју страна К?.Щl 

није равнокрак? Нацртај равнокрако-правоуг.ли троугао чија 

,ie катета 4 dm (4 ст)! 

§ Т3, Правилии тетраедар и његова мрежа. - Пра
I>ИЛИ}). тетраедар је у ствари једна праВИJIна и права равно

ивична тространа lIирамида (СЈЈ, 136а). Он је ограничен, да

КЈIе, са 4 равнострана подударна ТРОУГЈЈа, те спада у Щ'):~. 

нилна тела. Има 4 темена и 6 ивица (3 основне и 3 бочне), 
I-Ьегова је мрежа претстављена на сл. 136 Ь), а доБИЈIИ смо 

је када смо правилни тетраедар од картона најпре разре

заЈIИ по бочним ивицама, а затим расклопили и ПОЛОЖИJIН 

на раван. ИЗ сл. 136 Ь) видимо да се мрежа овога тетраеп!,z 
('З сто)! од 4 равнострана подударна троугла, који скуп', 

да.ју равностран троугао DD'D". 

.. 
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Да бисмu 

D саградили мо· 

дел од картона 

правилног те-

траедра, треба 

претходно на-

П цртати на кар-

Сл. 136а) 
тону равно-

стан троугао 

DD/D/! насл_136 
Ь), и средине његових страна А, 

В и С да спојимо, а затим О· 
штрим перорезом да изрежемо 

• 

D 

- Сл. 1366) 

-троугао DD/D", а овлаш ПОВ.7Iачимо перорезом по странама: 
АВ, ВС и АС. Најзадпресавијемо лобивену мрежу супротно 

од троугла АВС, тако да се'темена О, О/ и О" састану, и обле
пимо танком пантљиком од хартије премазанu'.\1 гумарабик~м 

бочне ивице ОА, ОВ и ОС. 

Начини модел правилног тетраедра чија је ивица 3 ст. 
(Нацртај најпре равно стран троугао стране 6 ст, па поступи 
по горњем упутству 1) 

§ 74. Мрежа правилне четворостране пирамиде. - Ова 

пирамида има за основу квадрат, а бочне су јој стране рав

нокраки подударни троуглови, 

или равнострани подударни тро

углови, ако је пирамида равно

ивичнз:. Ако претпоставимо да је' 

правилна четворострана пира

мида на сл. 137 од картона, па је 
~азрежемо по њеним бочним 

ивицама, расклопимо и положи

мо на раван, онда њена мрежа 

има оБJIИК слике 138, а састоји 

се од једног квадрата и четири 

равнокрака једнака троугла, ко-

s 

сд. 1;17 

ји имају за основице стране квадрата. Ови троуглови могу 

бити и равнострани, ако је пирамида равНоивична. 
Стога нам је лако саградити модел од картона пра

вилне и праве четворостране пирамиде. Треба најпре да на

цртама на картону квадрат АВСО (сл. 138), а затим да нацр
тамо над сваком страном овога квадрата 4 равнокрака троу-



63 

тла једнаких крак'ова, па добивену слику оштрим перорезом 

да исечемо дуж кракова троугла, а овлаш повлачимо перо

резом сваку страну квадрата. Најзад добивену мрежу щ}е-

s 

s 

s 
Uл. 138 

s 

савије мо супротно од квадрата ABCD, тако да се темена 

троугловз S састану, и облепљујемо танком пантљичицом од 
}<яртије премазаном гумарабиком бочне ивице SA, SB, SC и 
SD. Ако нацртамо над сваком страном квадрата ABCD равно
стране троуглове, онда добијамо модел равноивичне четворо

·стране пирамиде. (Начини модел: а) правилне четворостране 

пирамиде чија је основна ивица 3 ст, а бочна 5 ст; Ь) пра
вилне равноивичне четворостране пирамиде чија је иви

ца 4 ст!) 

§ 75. Вежбања 
1. Колиио ивица има тространа, четворострана и петострана 

пирамида? 

2. Колико основних, а IЮЛИRО бочних ивица има шеСТОСl'рана 

пирамида? 



.;3. Да ЈIИ 'Јространа пира~щда има паралелних ивица? ИСТО, 

питање за многострапе пирамиде, 

,. . 4. Која пирамида има паралелних ивица, и I\оје су то ивице? 
5. КОЛИI<О :ивичних углова има четворострана пирамида, ]Ј 

какви су? 

6. КОЛИI\О темена има петострана пирамида? 
7. Која се пирамида зове права, а I\оја «оса? 

8. Која се пирамида зове правилна? 
9. Какви су бочни троугловп код п'раве пирамиде? 

10. Какви су међу собом бочни троуглови I\ОД правилне и. праве 
пирамиде? 

11. Каl\ВИ су бочни 'l'роуглови иеђу собом код једне правилне :v 
косе пирамиде? 

12. Који се троугдови зову равнокрюш, равнострани IJ раз-

пострани? 

13. Шта је врх пирамиде? 
14. Шта је висина пирамиде? 
15. Да ли је број основних ивица једнак броју бочних IЮД СВаЈ,е 

][ирамиде? 

16. Код којих су пирамида бочне стране подударни троуглови? 
17. Колики је број равноивпчних пирамида, и I\оје су? 
18. ПIта је троугао, и 1\31\0 се означаuа? 
19. Шта је виснна троућlа, и IЮЛИКО их има? 
20. Шта је средња (тещишна) линија троугла, и КО.7ПШО их има? 
21. Нацртај троугао страна 4 dm (ст), 5 dm (ст) :и 6 dm (ст), 

п нацртај љегове висине и тещишне линије! 

22. Како делимо троуглове према угловима '( 
23. Нацртај равнокраl\ троугао основице 3 dm (ст), а I,paKIt 

" dm (ст), IШО II његове DИСIlне, II види I\оје су висине једнаке! 

24. Нацртај равностран троугао стране 4 dm (ст), и његове ви
сине, и впди Ш1Кве су висине по веЛIlЧИНИ. Нацртај и те:жишне ли

није овога троугла, па hеш видети да се оне поклапају са висинама! 

25. Нацртај иравоугли троугао чије су катете 3 dm (ст), и 5 dm 
(ст), а затим и љегове висине, и види где се секу све три висине! 

(Крај градива за 1 разред). 

12 .. СИМЕrеИЈLLТЕЛАЈЈ_.GЛIЩА 

§ 76. Симетрија тела. - Посматрајуhи урну (СЈI. 139), 
фасаду КУће (сл. 140) и украс (сл. 141), на ПрВИ поглед ВИДИМО 



.. -

се једноЛ1 равнином (mп) могу поде.., 

I ги на такве две једнаке половине, да 

одговарајуnи делови једне и друге 

'lOвине подједнако удаљени од те рав

i~.Љј'ЈfСЈшја __ ј.Ђаја _ма. које ДВ~_ДДПl!Зљ
уi!~_Ш'!К~ __ ЛQ_еју I1QДQfНLI:lС:1 __ ПОЩ)ВkL-ft. 

Ш!Ш()JI\Ј:f СТ9ји ља !:Ь()1 IiOPM~lIl]9_ . ..I~.llQ 
е СС!@_Ј1QА~,1!kIJЋ Је.l!~QМ-_Р~IЗ!нЩQl\1 !i~_ 
!t~ __ Љ~~ __ ДQ,[IQВИН~.вдв_е._.3е __ СU.llllemрu'1Нf)г 

. I 

1. '.а~i!!и~Qј<',l __ г.аЉ~Л!1_~Qве се сuме!!Шl!{lifl, 
Ylетрична су тела: коцка, правоугли па

:елопипеди, лопта, правилно човечје те

'ин секти, правилан лист са дрвеnа итд. 

I 

п 

Сл. 14U 

rџ 

С.'1. 141 

··тn 

-'1 
Сл.I:Щ 
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§ 77. Cl:I.meTP-Il~:lЈЈ.е __ та~е~._ .. ДУЖИ _ и_слике. - 1. За 
I :е А и В (сл. 142) каже седа заузимају симетричан поло

према npaBojSS', .ако је дуж АБ која их везује препо

ьена том правом и стоји на њој нормално. ПРll!Н!SS:_?9ве 
И.IlIlеmра."а или 'осовина си.ViсmРЦЙЈ а тачка А и В јесу пре-
ьој симетрично поре1јане. /\ 

2. Две дужи АВ и А'В' (сл. 143) јесу симетричне према 

!Ини S8', аЈ<О су њихове крајње тачке симетрично поре

I ,према тој осовини. 

3. За две слике АВС и АЂ'С' (сл. 143) каже се да зау
[ Ljy симетричне положаје према правој SS', ако свакој тачки 

IШ и површине једне слике одговарају симетричним по-

Геометрија. за Т н Ц разред 5 



по једна тачка друге слике. На сл. 143 симеНТРИЧIЮ 
су пореijане тачке: В и В', А и А', С и С', М и М'. На ТОј. 

слици троуглови Аве и А'В'С' јесу симетрично пореi)ани, а 

5 

А----- -----В 

,~' 

СЈI. 142 

А 

с 

s 

в в' 

-----с' 

5' 
Сл. 143 

права SS' је њихова симетрала. Исти је tлучај са сл. 144. Си
метрично пореi)ане слике ,поклапају се ротпуно, ако ма коју 
од њих обрнемо за 1800 ОЈ{О њихове симетрале. 

м 

Сл. 144 Сл. 145 

За једну слику каже се да је симетрична ако се може 

једном правом поделити на две половине у симетричном по

ложају. Такав је цртеж на сл. 145. Код такве слике оба њена 
дела једнака су и по облику и по површини. Има слика које 

се дају подt:лити симетрично само помоtу једне симетрале, 

а има и таквих слика које се могу поделити симетрично по

.. моЂу две, три и више симетрала. Стога имамо слика једно-
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'ОСНО, дво-осно И више-осно ~иметричних. УКОЛИI<О једна слика 
има више осовина симеТРИЈе, утолико је она правилнија. 
Тако,· равнокрак троугао је једно-осна симетрична слика, и 
:његова је осовина симетрије основина висина; квадрат је 
четворd-осна симетрична слика, и његове су симетрије дија
гонале и праве које спајају средине супротних страна; круг 
је више-осна симетрична слика, и његове су симетрале ~a који 
његов пречник, итд. 

I{олико-;осна симетрична слика је: а) равностран троугао, 
; Ъ) правоугаоник, и које су њихове симетрале? . 

§ 78. Симетрала дуж и и угла. - 1. Под симетралом 
једне дужи разумемо праву која пролази КрО3 средину дужи 
и стоји на њој нормално. Таква је . 
права SS' за дуж АВ (сл. 146). Си
метрала дужи има ту особину да 
је ма Roja њена тач«а подЈедна
«о удаљена од «рајњих тачаRа 
дужи. Заиста, ако на симетрали SS' 
узмемо произвољну тачку М, па је 
спојимо са крајњим тачкама дужи 
АВ, онда D. АСМ обртањем за 180U 

'ОКО СМ поклапа 6 ВСМ, те је 
АМ=ВМ. 

Истим путем бисмо нашли да је 
-АМ' = ВМ', АМ" = ВМ", итд. 

2. Под симетралом једног угла 
разумемо праву која дели угао на 
.два једнака дела. Таква је права СО 
за угао АСВ (сл. 147). Симетрала 

s 
м 

" ,; " ,; " ,; 

" " " " м 
s' 

Сл. 146 

угла има ту особину да је 'ма «оја њена таЧ}{а подјед
паl{О удаљена од «pal{OBa угла. Заиста,_ако на симетрали 

Сл. 147 

'СО узмеwо тачку м, па""из те lтачке помолу правоуг лог тро
угаоника спустимо нормале мр и MQ на кракове, а онда се 
троуглови СМР и CMQ ПОТПУНО поклапају ако ма који од 
њих обрнемо за 1800 око СМ. Стога је мр = MQ. Истим 
путем нашли бисмо да је М'Р' = M'Q', М"Р" = M"Q", итд. 

.1 



.... . 

§ 79. I{онструктивни sадаци 
1 вадата«. - I{онструисати си~етрал)' 

једне дужи. - Треба најпре око једне крајЈье 
тачке дужи, отвором шестара са ВJlш·е од по-

.1Iовине дате дужи, описатп ЛУIюве и с горње и 

с доње стране, а заТIIЫ, истим отвором шестара, 

око друге I\рајље таtше описати ЛУIюве који 

с 

секу прве. Спајаљем прес~чних тачаиа ОВИХ лу- А---+----8:. 
кова добија се тражена симетра.JIа сп (ел. 148). 

(Овю_вом Iюнструкцнјои ЧИШIМО да су 

тачке С и п 'подједнако удаљене од крајљих 
тачака дужи АВ, н:оје су узсте за центре двају 

кругова једнаЮIХ полупречника. Стога је СП 
по § 78 заиста еиметрала дужи АВ). Конетрук
цијом симетрале једне дужи дедимо у исто 

време ту дуж на два ј еднака дела. 

D 

Сл. 148 

2 вадата«. - Конструисати СЮiетралу једног угла. ~ Треба 

најпре ПРОИЗВОЉНИlll ОТЈЮРОМ шестара описати о.ко теме на датог угла 

лук који сече обадва Ј\рака М и N (ел. 149), а затим истим отвором 
шестара, п.JIи отпором који је nе!iи од половпне ЛУIШ пзмеђу кракова, 

описати најпре OIЮ /v!, а зазиы око N, ЛУIюве у унутрашљости угла~ 
Спајаљем пресечне тачке Е оних ЉУЈ{ова' са теменом угла добија се .. 

с 

А М N R 
С D I 

I 
I 
I 

*' D 
С.Л. 14!Ј Сл. 150 

тражена симетра.lIа СП. IСОНС'l'рукцијом СИ)Јетрале једнога уг.;'ш делимО' 
у исто врсу!е угао на два јеДIШШI Д('Юl. 

3 еа ·а"Г~щ. - Ив таЧl{е С ивван праве АВ (сл. 150) спустити 
нору. алу на праву АВ. - Треба најпре око тачке С ТОЛIШШI отво

ра ,1 шестара ош:сатп љук да овај сече дату праву У М и N; затим 
трзба .конструиr атп спметралу дооивене дужи М N. СиметраЈ1а OB€'
дужи пролази I(РОЗ днту таЧR:~' С. 



4 вадатаI<. - У тачци С ({оја 

<Се в .лази на датој правој АВ (сл. 

151) по,Ј,и!iи нор»аlуиа АВ. -
Треб~ најпре ПР:>ЮВ:ЈЉНИМ ОТВ:ЈРС>М 

шестара и с једне и с друге cTp:lНe 

тачке С одвој ити тачк:е М и N на пра-
вој АВ, а затим за дуж MN КОНСТРУ
исати симетралу. Симетрала Сп про- А 
лази кроз С и стоји нормално на АВ, 

пошто је тачк:а С СРЗДИН:l дужа MN). 
5 вадата«. - 01(0 троугла 

Аве (сл. 152) описати «руг. 

Треба конструисаТII симетрале троу

Г.JIОВИХ страна, њихов пресек узети за 

м 

С' 

.С N В 
• 
• 
• 
• 
жD 
I 

Сл. 151 
щэнтар,аза полупречник:е отстојање од прес~кадо ма кога троуглова темена 

Да је пресек симетрала О заиста центар круга описаног око тро

угла, . уверавамо се по томе што се налази на. симетрали М М' стране 
АВ, и на симетрали NN' стране ВС, 're је по претходном параграфу под
једнюю удаљен од крајњих тач~ша тих страна, тј. од троуглових темена. 

Сл. 152 CJI. 15::1 

6 вадатаЈ(. - У даном троуглу MNP (сл. 153) уписати Ј<РУГ.
Треба најпре конструнсати симетраJIе угљова тога ТРОУI'ља, њихов пресек 
узети за центар, а нор~ш.}{НО отстојање од тог пресекадо ма које ~po· 

углове стране за полупречшш. Да је пресек О симетрала углова заиста 

центар уписаног I~p;yra у троуглу, уверавамо се по томе што се налази 

и на симетрали ММ' уг.1!Џ М И на симетрали NN' угла N, те је под
једшню удаљен од краковп тих углова (§ 78), тј. од троуглових страна. 

§ 80. }{онструкција углова ОД 600, 300, 900, 1200, 1500 и 135О• 
1. Да бисмо нацртали угао од 600, треба произвољним 
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отвором шестара да упишемо лук око почетне т~чке једног 

зрака, а затим uсmUЛl отвором шестара из пресека лука И' 

зрака (тачка В на сл. 154) да пресе
чемо први лук другим луком. Нај

в х 

Сл. 154 

СЈЈ. 155 

зад, пресек лукова (С) спајамо са 

почетном тачком зрака (А). Ова
квом констукцијОlli у ствари цртамо, 

троугао АВС, у коме је као што Ће

мо видети сваки угао по 600. 
2. Да бисмо нацртали угао од, 

зоu, треба најпре да нацртамо угао 

од 600, а затим овај угао да поде

лимо на два једнака дела. (Види 

§ 50 т. 4). Половљењем угла од 300 
добија се угао од 150. 

3. Угао од 1200 цр-
тамо када нацртамо 

један до другога два 

угла од по 600. Тре-, 
ба на ЛУI{ МУ (слика 

155) пренети његов 

полупречник ОМ ~ 
пута. .~.:>., 

4. Угао од 900 цр
тама или када ра-

ван угао преполовимо, или када нацртамо два угла од по 

600 један до другога, па др) ги угао преполовимо (сл. 156). 
Половљењем угла од 900 

добија се угао од 450, а полов
љењем овога угла добија се 

Е угао од 220 30'. 
5. Угао од 1500 цртама ка

да најпре нацртамо три угла од 

по 600, један до другага па 

о м 

Сл. 156 

треЂИ преПОЛОВИЈ\\О (сл. 157). 
Половљењем угла од 1500 до

бијамо угао од 750. 
6. Угао од 1350 цртамо ка

да најпре нацртамо раван угао, 

Х а затим. овај угао преполовимо, 
чиме добијамо два права угла,. 



Најзад, полови

мо други прави 

угао и тиме' се 

добија угао од 

1350. Ако препо
ловимо угао од 

1350, добинемо 

угао одlј370 30'. 

~ 

• 

Q 
у 

о м х 

Сл. 157 

III~ ОСОБИНЕ И КОНСТРУКЦИЈА ГЕОМЕТРИСКИХ 
оо - ОБЛИКА ,:Ј 

13. ТРОУГАО 
§ 81. У одељку пирамида упознали смо се са троугло

вима на пирамидама, са деловима једнога троугла и са врста

ма троуглова и према странама и према њиховим угловима. 

у овоме одељку треба да се боље упознамо са угловима тро

угла, са везом измеi)у страна и углова једнога троугла, са 

условима подударности троуглова и најзад да цртамо ТРО

углове не само помону њихових страна (§ 72), вен и ПОМОНУ 
других њихових познатих састојака. 

§ 82. Углови ТРQу..r:ла.-l) Ако углове оо и'( троугла Аве 
(сл. 158) пренесемо узастопно код темена В споља, увиi)амо да 

Сл. 158 

њ:ихов збир даје спољашњи угао ~. И~ти случај наступа ако 

углове f} и у пренесемо код темена А, а углове оо и f} пренесемо 
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"~ 1C,,;,.i.~, ,~}M ур", "с 11.-11/(, ~Т:jy./'~ ;., I дА;' Р t~';i!-'~My"'h~ t fJ"'-7 1".>;Ј';> 
код темена С. Стога је: сваки спољашњи угао једнога тро- , 
угла једнак вбиру два унутрашња неналегла (несуседна) 

угла. 

Према овоме правилу, ако су нам позната два унутрашња 

угла једнога троугла? онда спољашњи рљма супротни угао 

налазимо када те унутрашње саберемо. Тако исто" ю{о је 

познат спољашњи угао једнога троугла (() и један љему 

неналегли унутрашњи угао (а), онда други неналегли угао 

(у) налазимо када од спољашњег одузмемо познати уну

трашњи угао (у = ~ - а). 

2) ПосматрајУЂИ сл. 158 увиђамо да сва три угла а, (:1 и у, 

rюређани I{ОД сваког темена дају раван угао, који, као ,такав, 

има 180°. Стога: вбир унутрашњих углова једнога тро
угла ивноси 180°. 

ПОМОЂУ овога правила у стању смо да нађемо ма lюји од 

у(лова троуглових, ако су нам позната друга два. Треба збир 

ПОЗЩlТих углова одузети од 180°. Тако за а = 530 27' 401/ и 
~780 40' 251/ имамо: а+ 13 = 1320 8' 51', а у = 1800 - 132° 
8' 5" = 470 51' 551/. 

Напомена. - Цртањем само могли бисмо наЂИ треtи 

угао једнога троугла, ако су нам 

код које тачке М једне праве АВ 

I 

, . 

~ ;;ћ 
А м в 

позната друга два, када ма 

,сл. 159) пренесемо ше-, 

старом (угломером) нај

пре један угао (а) а заТИ.1I\ 

одмах до њега други угао 

(13). ТреЂИ угао ( у), који д()
пуњује прва два угла до 

180 , јесте тражени угао. 
3) I{ю{о СВaI<И пар од 

спољашњег и унутрашњег 

угла код једног троугло

вог темена износи по 1800, 
С.л. 159 а тш<Вих парова има три, 

то је збир свих спољашљих 

и унутрашњих углова 540О • Па како је збир унутрашњих 180°, 
онда је јасно да је збир спољашњих углова 360°. Отуда имамо 
правило: 3бир спољашњих углова једнога ~роугла ив,. 
носи 3601. ----'' "." 

§ 83. Однос страна и углова у троуглу. - а)' Ако 
угломером измеримо углове Л1G кога разносmраног троугла, 

ла био он оштроугли, тупоугли или правоугли, начини-
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l:емо да су му углови различите величЈше, и то: hac-пgМ"'''l. Ofj.'i 

највеће стране лежи највеhи, а наспрам Еајмање стране'\~-:(;;r--7", 
лежи најмањи угао. Исто тако, ако измери мо стране једнога, -'--'''<$0<., I 

троугла, чији су углови различите величине, налазимо да су 

му и стране различите дужине,. и то: наспрам највећег 

угла лежи највећа, а наспрам најмањег угла лежи на} 

мања страна. Отуда изводимо правило: Наспрам неједна-

ких страна једнога троугла леже неједнаки углови, 

и то: наспрам веliе стране лежи веliи угао; и обрнуто: на .. . ... .. 
спрам не.tеднаких углова у троуглу леже неједнаке стране, 

и то: наспрам већег угла лежи већа страна, а наспрам мањег 

угла мања страна. 

Последице овога правила јесу ове: 

1) Хипотенуза правоуглога троугла већа је од ма које 
катете тога троугла. 

2) Страна наспрам тупог угла у троуглу веliа .је од ма 

које друге његове стране. 

3) Нормала је нај
краliа дуж која се може 

повуliи од једне тач~{е до 

Једне праве (сл. 160); и 
4) Од двеју НОСИХ 

дужи, спуштених из јед

не тачке до исте праве, 

веliа је она чија је подно

жна тачка удаљеНИја од , 
подножне тачке нормале, 

спуштене из исте тачк(' 

до те прве (сл. 160). 
В) Ако измеримо у. 

в 

А 

D 

(ј,1Ј. 16() 

!ломером: углове ма нога равнонраног троугда, па био он 

ОШТРОУГЈIИ, тупоугли ИJIИ правоугли, наliи ћемо да су углови 

наспрам једнаких страна (наспрам кракова) једнаке вели

чине. Тако исто, ако измеримо стране ма кога троуГЈIЭ ко ји 

има два једнака YfJla, налазимо да су једнаке и оне стране 
које JIеже наспрам једнаких углова, Отуда изводимо пра

вилно: Иаспрам једнаких страна једнога троугла леже јед

наки УГЛОВИ; и обрнуто: наспрам .једнаних угдова .• еднога 
, l'РОУГ ла леже једнаке стране. 

Последице овог правила јесу ове: 

1) Да су код равнокраког троугла углови на ОСНОВИЦИ 
,једнако; и 



'.;- . 2) Д~. су сва три угла код равностраног троугла јед
нани и сваки има по 600 (Зашто ?). Како се израчунавају 

. остали углови равнокраког троугла ако је познат само један 
спољашњи или унутрашњи угао? 

с) Ако измеримо стране ма Н6га троугла, па добивене 

бројне вредности ма којих двеју страна најпре саберемо, 11: 

затим одузмемо, наhи ћемо: да је збир ма којих двеју тро

углових страна веtш од треће стране, а да је разлина ма 

којих двеју страна маља од треће троуглове стране. Ово 

треба имати увек у виду при цртању једнога троугла помоhу 

његових страна. Треба, дакле, изабрати такведужи, или 

узети такве бројне вредности страна, које задовољавају ово

правило. Тако, помоhу дужи чије су бројне вредности: 4 
ст, 5 ст и 7 ст, можемо нацртати троугао, јер задовоља

вају правило о односу страна у троуглу, а помоhу дужи чије 

су ·бројне вредности 3 ст, 5 ст и 9. ст не можемо нацртати 
троугао, јер је збир прве и ·друге дужи мањи од треће дужи. 

§ 84. ПРЕСЕК ТЕЖИШНИХ ЛИНИЈА И ПРЕСЕК ВИСИНА 
КОД ТРОУГЛА 

" Ако конструишемо висине и тежишне линије троугла 

. С АВС (сл. 161), увиђамо 

Е 

да се како висине, тако и 

тежишне линије, секу у 

истој тачци. Исти случај 

наступа ако консруише

мо висине и тежине ли

није ма ког другог тро

угла. Код сл. 161 висине 
се секу у тачци S, а те-· 

жишне v'Iиније у тачци Q. 
Пресек висина S зове се 

С.'!. 161 ортоцентар, а пресек те-

жишних ,1Инија Q зове се тежиште. Ако је троугао оштро
угли, онда се ортоцентар налази у троуглу; ано је тупоугли, 

ор то центар се налази ван троугла; аноје правоугли, онда 

се ортоцентар поюiапа са теменом правог угла. (Увери се 
конструкцијом !). Тежиште Q деЈIИ сваку тежишну линију на. 

/' 
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таква два дела, да је део од темена до тежишта двапут 

већи од дела од тежишта до средине стране,о чему се мо
жеМо иерењем уверити. 

Напомена. - Пресек симетрала страна (центар опи
саног круга), пресек симетрала' углова (центар уписаног 

круга), ортоцентар и тежиште једним се именом зову зна

чајне или важне тачке једнога троугла· Ако је троугоа ра

зностран или равнокрак, ове се тачке налазе на разним ме

стима; али ако је троугао равно стран, онда се све четири 

значајне тачке поклапају. Код ово.а се троугла, дакле, по-

клапају висине са тежишним линијама, 
• 

са симетралама 

страна и са симетралама углова. 

§ 85. Подударност троуглова и њихова I{ОНСТРУl{ција. 

За два троугла каже се да су поду дарна ако имају не. 

само једнаке облике, већ и једнаке површине. Знак поду

дарности је СО. Подударни троуглови потпуно се поклапају,. 

те су стране једнога троугла једнаке са одговарајуhим стра

нама и угловима другога троугла; тада смо начисто да су 

троуглови подударни. Њихова подударност биhе зајемчена~ 

ако су само три елемента једнога троугла, међу којима мора 
бити бар једна страна, једнака са одговарајуhим елемеНТИМ<Ј 

другога троугла. У том случају лако се уверавамо да су им 

и остала три eJleMeHTa једнака, а тиме би била подударност 

троуглова доказана. 

За подударност троуглова потребно је знати једна

кост три елемента зато што троугао није одређен: 1) ни са 
једном' страном или једним УГЈIOм; 2) ни са два угла, ни 
двема странама, или једним углом и једном страном; 3) ни 
са сва три угла. Сва три угла не одређују троугао зато што 

већ два угла једнога троугла одређују треhи, а са два угла 

троугао није одређен. За одређивање једнога троугла нај

мање је потребно да су позната три његова елемента, и то: 

1.) Једна страна и оба налегла угла; 2) две стране и 
захваhени угао; 3) две стране и угао наспрам веће од тих 
страна; и 4) све три стране. 

Познавајуhи ма која три елемента од претходна че

тири случаја, у стању смо да конструишемо бескрајно 

много троуглова, који ће имати једнака не само дати три 

елемента, већ и остала три, те су стога сви ти троуг.lIИ по

дударни. 
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Отуда постоје четири праВИJIа о подударности тро

углова: 

ДДва су троугла поду дар на ако имају једнаке по
једну страну и њих()веналегле углове; . 

.ll. Два су троугла подударна ако имају .једнаке по 
две стране и захваhенеуглове; 

.- .... ·"21 Два су троугла подударна ако имају jeДHa~{e по 
две стране и углове наспрам веhих од тих страна; и 
.- '_Д_Д~a су !роугла подударца ако су све три ~CTpaHe_ 

ј~.I!нога троуг ла .Једнаке. са странама другога. Tpoyг~a... ____ 
ТачнОСТ ма кога од горња четири правила да се дока

зати на два начина: 1) поклапањем и 2) конструкцијом тро-· 
углова. Начин поклапањ~м у томе је што изр·езивањем јед
нога ТРОУГЈЈа и стављањем на други троугао видимо да се 

поклапају потпуно не само дати елементи него и остаJIИ 

I10клапањем и осталих елемената доказује се њихова једна
кост, а тиме и подударност троуглова. Начин конструкције 
v томе је што можемо помоhу дата три елемента конструи
сати не два, већ више троуглова, који ће имати једнаке не 
само дате, већ и остале елементе, о чему' се мерењем 

уверавамо. 

Како је начин конструкције троуглова за доказивање 
њихове подударности јаснији и лакше изводљив, то ћемо се 
њиме и пос.пужити· 

1 I{онструкција. - I{онструисати троугао кад је дата 
једна страна и два налегла угла (с, а И /3). - Треба на зрак 
АХ (сл. 162) пренети дату страну с, а затим код тачке А угао 
а и код тачке В угао /3. Продужењем кракова пренетих 
углова добијамо пресек е као треће теме траженог троугла. 
На исти начин, само на другом месту, можеl\~О нацртати и 

троугао А'В'С'. Мерењем се уверавамо да троуглови: Аве 
и А' В' С' конструисани помоl)у истих елемената: с, а. и ~. 
имају и оста.lIе елементе једнаке, те су подадарни. 

с с' 

Ь 
с tl 

А с с 

Сл. [6~ 

Напомена. - Ова је конструкција МОГУћНi;I само онда 
када су оба дата угла оштра. или када је .iедан оштар. а 



други прав или туп. Ако је дат' само један угао на познатој 
страни и њен супротни угао, онда најпре, билораЧУНСКl1М 

путем, било конструкци'јом (види 1 напомену § 82), налазимо 
и други угао на тој страни, а затим поступамо кщ) у првој 

конструкцији. Како су код равн~жраког троугла краци јед

наки, а тако исто и углови на основици, а код правоуглог~ 

троуг,ла прави је угао увек познат, то се ти троуглови дају 

конструисати само помоhу једне стране и једног угла. Стога 

су раВНОI{раки и праВОУГЈIИ троуглови подударни када имају 

по два елемента (страну и угао) једнака. 

11 конструкција. - Конструисати троугао када су дап~ 
две стране и захваfiени угао (Ь, с и а). - Најпре на зрак АХ 
(сл. 163) преносимо страну с, затим код ,почетне тачке А 

угао а и најзад на други крак овог угла преносимо страну 

Ь· Спајањем тачака С и В добијамо тражени троугао АВС. 

На исти начин, само на другом месту, можемо нацртати и 

троугао ДЈВ С'. Мерењем уверавамо се: да троуглови АВС 

И А' 8' С', I<онструисани помоhу датих елемената: Ь, с и а, 

имају и остале елементе једнаке. чиме се доказује њихова 

подударност, 

с с' 

ь с 

А с в х 

С.Л. 163 

Напомена. -- На основу ове канструкције, праВОУГЈIН 

троугао се да конструисати када су дате само катете, пошто 

.!'~ прави угао између њих познат. Стога су правоугли ТРО

углови подударни ако су им катете једнаке. 

Ш I{опструкција. - Конструисати троугао када су 

познате две стране и угао наспрам веће од ти страна (а, Ь и а). 
- Треоа најпре код почетне тачке зрака АХ (сл. 161) пре
'нети yrao а, затим на други крак пренети мању страну Ь и 
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најзад из.добивене тачке е, отвором шестара величине веће 

стране а, описати лук који сече зрак АХ у тачци в. Спајањем 

тачка е, и В, добијамо тражени угао Аве. На исти 

. начин, само на другом месту, можемо нацртати троугао 

А/В/С. Мерењем уверавамо се: да троуглови Аве и 

А'В/С/, конструисани помоhу датих елемената: а, Ь и а 

имају и остале елемент€ једнаке, чиме се доказује њихова по

дударност. 

в х 

Сл. 164 

'+-- 'f· 
; 

Према овоме, правоугли троугао се да конструисати 
када је дата хипотенуза и једна катета. (Зашто ?). Стога 

правоугли троугли су подударни аl{О су им хипотенузе и по 

једна натета једнаl{е. 

Напомена. - Конструкција троуглова помоhу двеју 

х А 

Сл. 165 

страна и угла наспрам мање од тих страна, која се врши 

обрнутим редом него трећа конструкција, није увек могућна, 
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јер често отвором шестара величине мање стране Ь из темена 

,с (сл. 165) не можемо сеtiИ зрак ВХ; ИЛИ, ако га сечемо, 

.до(ијl.,ю две пресечне тачке А и А', а тиме и два троугла 

.АВС и А'ВС, чиме задатак постаје неодређен; а врло је 

редак случај да се отвором Ь из· Te1l'leHa С опише лук који 

.додирује зрак ВХ само у једној тачци; када се добија једно 

.добро решење. (Какав се троугао добија у овом последњем 

-случају?) 

VI «ОНСТРУlщија. - I{онструисати троугао «ад су 

.дтте све три стране. (а Ь и с). - Треба на зрак АХ (сл. 166) 
пренети најпре страну с (АВ = с), чиме добијамо троуглова те
мена А и В. Затим отвором шестара стране Ь описујемо из 

-темена А лук, а отвором щестара стране а из темена В опи-

-сујемо други лук који сече први. ЛресеI{ ЛУI{ова биnе треЂе 

теме С траженог троугла АВС. На исти начин, само на дру

гом месту, lI'lожеll'lО нацртати и троугао А'В'С'. Мерењем fугло

мероll'l) уверавамо се да троуглови АВС и А'В'С', конструи

сани помоhу датих елемената: а, Ь и с, имају и одговарајуЋе 

углове једнаке, чиме се доказује њихова подударност. 3а кон

-СТРУI<цију равнокраког троугла довољно је да знамо основицу 

:й крак, а за равнострани троугао само страну. (3ашто?) 

с с' 

';(1 Ъ с 

А с Б Х 

Сд. 166 

Напомена. - Ова конструкција биhе неМОГУћа ако дате 

.дужи: а, Ь и с не одговарају погодби из § 83 под с. 

§ 86. Примена подударности троуглова «од равно
«paI<or троугла. - Hel<a је СО (сл.lб7) ОСНОВИ'lИна висина 

I i 
I i 
, I 



А D 
Сл. 167 

paBHOI<par<or троугла Аве. Тада су тро

углови АОС и БОС подударни, -пошто 

имају по две стране и углове на'спрам 

веЋИХ стране јеДНаЈ<е (АС = ВС, СО им 

је заједничка, -9::: р = q = 90ё). Из њихове 
подударности излази: 1) да је -9::: m = -9::: о, 
тј. да основичина висина равнокра«о-

},' «ога троугла полови угао на врху; 
~! 2) да је АО = ОВ, тј. да основичине ви
сина полови основицу, или да је она 

у исто време тежишна линија осно

вице. Према овоме налазимо: 1) да права 
која спаја средину основице равнокракога 

троугла са врхом, јесте и висина. основице, и њена тежишна 

линаја, и СИhlетрала угла ЈШ врху; и 2) да нормала, подигнута 

у средини основице равнокраког троугла, пролази I<рОЗ врх 

тога троугла. Овај I10следњи заКЉУЧaI< врло је важан, јер 
се често примењује при КОНСТРУlщији paBHOI<paI<Of троугла .. 

Ово што важи за основину висину равнокраког троугла, 
важи и за све три висине равностраног троугла. 

§ 87. 3адаци ва вежбу 

~~Наl)и трећи угао једнога троугла кад су му два: а) 83" и 78"" 
Ь) 27~ 760 15'; с) 550 28' 32" и 68" 48' 57"! .::. .' Ф. КолИIШ су спољашњii утлови'једнога тrюугда када су му два 
унутрашња: а) 730 35" и 760 15'; Ь) 370 25' 5а" н i<lJ" 25' 45"! 
'\"--- ® Један СПОЉIlШЊII угао троуг.'!а износи 1230 12' 43", а једа.!Ј 
унутраШЊII њему неналсг.IIП угао Јј3" 27' 55"; IЮЛиrПI је други уну

трашlЬИ неналеГ.IIII угао? 

~ Колики је један оштар угао праВОУГ.!IOга троугла када му је 
други: а) 420 17'; Ь) 72" 15' 47"? 
~ Када је један спољашњн угао на ХИlIотенузи 1260 17' 49". 

колию{Је тада други спољашњи угао на тој хипотенузи? 
~Колико износи СШIЮI угао на основици paBHoI,paKor троугла 

Щlда j~:yгao на врху: а) 75-; Ь) 560 29' 40"? ' 
® Колико износи угао на врху P:lВHoKpaKoг троуг.'!:! Iшда је 

угао нусновици: а) 35" 25'; Ь) 880 17' Н/'? 
v!7 КО . .iIИЮI су остали уг лови раВНОI,Р:'ШОГ ТРОУГ.71д, :НЮ спо-

.ъ:tшњи угао иа врху износи 1270 43' 56"? .., 
'1... Конструисати утдове од 15/), 70 30', 45", 371" 80', 670 30'! 

_ Поде.ПIТИ прави угао на трн једнаI<а де.'!а. ~ 

Јй1 КонструисаТII троугао чија је јелна с.тран:! ~т G ст (3 ст 
6 тт), а и ЮI.1Јеглп угдови 4iJo И воо• . 
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13. Конструисати равно крак троугао кад је: основница ~ 

(5 'ст), а јеДI1Н налегди оштри угао. 750; Ь) основица" (3 ст), а' 
супротни угао 1200; с) Jl:paK ~ (3,5 ст), а угао на основици 45". 

):!-' Конструисати правоугли троугао када му је: а) једна катета 
~ (4 ст),а налегЈ1'И оштри угао 600; Ь) хипотенуза .i;iQiиt (4,5 ст), 
а један оштар угао 750. 

1~./ Конструисати paBHORpaRo-правоугли троугао чија је хипо

l'енуза 4,3 drn (4,3 сrn). 

~6. Конструисати равнокршш троугао чији је угао на врху 450, 
а основина висина 6 .. (ст) • 

.. ~ Конструиеати раВНOIl:раки троугао чија је висина ~ (45 
ст), а угао на врху 750. 

18. Конструиспти троугпо када су две љегове стране 28 ст и 
37 ст (28 rnт и 37 тт) а захваћеНJI угао: а) 75", Ь/ во". 

19 .. Конструисати правоуг.ЈИ троугао чијG су кптет!} 34 ст II 38 ст. 
20. Rонетруисати правоуг.'IИ РUВНOIфак троугао чија ј!} катета 

(4 ст 
21 01 ,труисати равнокрпк троугао чија је основица 35 ст 

(35 ьсна ВИСIlна 4:! ст (42 тт). 
, Конструиса ('Н троуга() у Iюме су две стране 2,5 dm II 4 dm 

(2,5 cJ!I и ~.eт), а угао Hal!HpaM веће стране 75". 
'~ОНСТРУIIса'l'И правоугдн троугао чија је RaTGTa 2 dm (2 ст), 

а хипоте~ј~ 3,5 dm (3,5 ст). 
w.-Конструисати PUBHoKpnK троугао. чији је кр:ш: 4 dm (4 ст), 

а основина ВИl!ина 2,5 d1l1 (2,5 ст). {Ij' КОflСТРУИСnТИ троугао чије су стране 28, 30 и 32 ст (тт). 
, Конструнсати равнокраки троугао ЧЈЈји је крак 4 dm (4 ст), 

а основи а :~ dl11 (3 ст). 

~Конструисвти равностран троугао чија је страна ~ (3,5 ст). 
2Ю Конструнсати равнокрarю-правоуг.rи троугао чија је хипоте-

нузинi.\Jiнсина 4 dm (ст). х' 

14. ВРСТЕ УГЛОВА ПО ПОЛОЖАЈУ 

§ 88. Упоредии и унакрсии углови- _. Упоредии УГЛОР.И 
имају једно заједничко теме и један заједнички крак, а 

друга се два крака налазе У И(::том правцу. а.тш У супротном 

смислу. Такви су углови а И ~ на СЈЈ. 168. Како ови УГЛОБИ 

;щју Р3Јзан угао, а сваки равэ.н 

угао има 18()О, то је а + (ј = 1800, 
тј. збир упорf'ДНИХ углова из· 

носи 1800; пре;\~а томе су суп ле-

ментни. 

Унакрсни УГ ;tOви имају зајЕ:Д

ничко теме, а краци једнога у

гла јесу проду,>.:ења кракова дру-

Ј'ога преко за ]Е.'ДНИЧКОГ темена. 

---

(Јд. 1~6 

Такви су УГЈюви а и у на сл. 168, Кад додамо угао f3 најпре 

ГсmrеТј1ијn зи II р&зр~д 
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углу а, а затим углу у, добијамо равне углове; значи да је 

<} а = <r у, тј. уна«рсни углови су једнани. '. 

§ 89. Сагласни, наизменични и супротни углови. -
Права која сече друге две паралелне или непаралелне праве 

зове се трасверзала. Она гради са пресеченим правама осам 

УГЈЈова, од којих су 4 спољашња, а 4 унутрашња. Спољашњи 
су углови изван пресечених права (а, Ь, р, q на сл. 169), а 

унутрашњи између њих (с, d, т и п на сл. 169). . 
Ове углове делимо 

на сагласне или напо

редне, наизменичне и 

супротне. 

, .. Сагласни су: Један 
А,' в спољаШЊ-;И--је-дан-~у--

:-, ----'"""lr---?l:..,.:...t...----- - нутрашњи угао но.fи 
,. , 

с I 

~_~,--~ __ ~'~-=~~~ ______ ~D 

се налазе на истој 

страни трасверзале, а 

на разним теменима 

(а и т, Ь и п, с и р, 

d и q). 

Сл. 169 

Наизм:ени(щису: два 
'-----_.. . ---
спољашња или два 

унутрашња угла ноји 

се налезе 

странама 

на разним 

трансвер-

зале на разним те-

р, с и п, d и т). мени ма (а и q, Ь и 

Суцротни су: два спољашња или два унутрашња уг ла 

ноји се налазе ~a истој -страни трасверзале, а на разним те
менима (а и р,.Ь и q, с и т, d и п). 

a~9 п етпостаВИ.~~.}!~._.<У_ . .!!Е~~.t;.~,~.~.t?" !}'Р',щз~ .. и.СD 
(сл. 16~.;;~,Њ~~ .. ~.l{,.~~Ј, И ако трансверзалу пресечемо тачком 
Е, на средини између темена углова, па обе праве СО и NE 
номерамо тако да NE нлизи по ЕМ, а да сваки доцнији по
.южај праве СО- буде параделан према правој АВ, онда ће 

ПОСЈlе извесног померања права СО поклопити праву АВ, 

NE поклопиhе ЕМ, а теме пашhе на друго теме. Тада се 
УГЛОВИ т и а, п и Ь, Р и с, q и d поклапају. Поклсшањем тих 
угдова доказује се њихова једнакост; а како су ови угдови 

сагдасни, имамо одмах и правило: 

Сагласни углови једнани су аЈ{О су пресечене праве 

~. 
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Ь) Ако су праве АВ и CD паралелне, онда је <1 q = <f d 
.као сагласни, а -9::. а = -9:: d као унакрснИ. Стога су и наизме· 
нични углови а и q једнаки на основу ансиоме1 да су две но· 

л:ичине једнане међу собом ано су оне једнане с једном истом 

трећом ноличином.Исто тако: 

-9::Ь=-9::с као Уliакрсни, -9::Р=-9::с као сагласни, те је -:}:::Ь=-9::Р; 
--9::с=-9::Ь као унакрсни, -:}:::п=-:}:::Ь као сагласни, те је -9::с=~п; 
-:}:::д=-9::а као унакрсни, 1::т=1::а као сагласни, те је -9::m=1::d; 

Одавде имамо правило: 

Наизменични су уг лови једнани ако су пресечене 
.праве паралелне. 

с) 3а АБ 11 СО имамо ~ т = -:}::: а као сагласни, а како је 
-:}::: а + 1:: с = 1800, то заменом -9:: а са -:}::: т, што смемо учи
нити, пошто су једнаки као сагласни, добијамо: -9:: m + -9:: с = 
= 1800. Истим путем налазимо да је: 1:: п + 1::'d = 1800, -:}::: а 
+ 1:: р = 1800 и 1:: ь + 1:: q = 1800. 

Отуда правило: 

Збир супротних углова износи 1800 ано су пресечене 
праве паралелне. 

d) Напомена. - На основу сва три правила ИЗ овога 

параграфа тачно је и следеhе њима супротно правило: . 
Ано су сагласни углови једнаки, или ано су наизме

нични углови једнани, или ано су супротни углови супле·· 

ментни, онда морају пресечене праве бити паралелне. 

§ 90. Важност правила из претходног параграфа је. ве, 
лика, јер је њихова примена врло честа. На овим правилима 

основано је ових шест правила: 

'Правило 1. - Кад су две 

праве нормалне на трећој пра

вој, онда су оне паралелне. 

Ако је АВ Ј.. MN и CD l.. 
MN (сл. 170), онда су углови 

а и Ь, као прави, једнаки. Mei)y
тим ови су углови сагласни, па 

пошто су једнаки, то је по 4 
правилу претходног параграфа 

ABIICD. 

м 

А с 

в D 

Сл! 170 

1) А к с и о"'м а је иетина којој није потребан доказ, пошто је оче-' 
видна. Тако, акспоме су: 1) Целина је већа од ма кога свога дела; 2) 
'Свака је Цtмина једнака збиру својих делова, итд. 
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~равило 2. -- Ако су две праве паралелне, па је јед
на од њих нормална на треlюј правој, онда је и друга нор

мална на њо.ј. 

Ако су праве АВ и CD (сл. 170) параЈlелне, онда су 

углови а и Ь, као сагласни, једнаки. За АВ -L MN, угао а 
је прав. Тада је и угао Ь, као једнак са а,прав. Стога је и 

CD -L MN. 

Правило 3. - Из једне тачне Bali !leHe праве може се 
~;""";""·'~'~'·,~·_·,"'-":.I. :"."с_ •. · • ;.- • 

спустити само једна нормала на ту праву. 

Ако је дато да је CD -L АВ (сл;' 1-71), онда је угао (\ 
прав. Ако претпоставимо да је права СЕ -L АВ, што се косн 
са овим правилом, онда би угао Ь био прав. Тада би угловн 

а и Ь били као прави једнаки. А како су углови сагласни, 

онда би по правилу из предњег параграфа биле праве CD и 
СЕ паралелне. МеђУТИМ овај случај није, пошто се те праве 

с 

D 

А в А в 

Ол. 171 0.1. 172 

секу у тачци С. Стога наша претпоставка да је и права СЕ 

1.. АВ, као нетачна, отпада. Према томе само је СО нор

MaJlНa на АВ!). 

Правило 4· -- У једној тачци нене праве може се по

диЈш само једна нормала на ту праву. 

Ако је дато да је CD-LAB (сл. 172), онда је угао а прав. 

Ако претпоставимо да је права СЕ 1- АВ, онда би и 

1) Оватшв доказ ~юве се н н Д и р е 1': т а н. За један доказ каже се 
да је пндпреRтан ако претпоставимо TBpt)ell,e Iюје' је противно твр1)Рњу 
пр:шп.ла, па прпменом рюшј I1 Х праПШI:l и aI{сиома долазимо до је дног за

КЉУЧЮI ИЗ.IЮГ:l ре види погрешноет наше претпоставн:е, а тачност правила. 
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~yгao d био прав. У том СЈIучају углови а и d били би једнаки. 
Међутим, ово се коси са аксиомом да је сваки део мањи од 

своје це.1Јине. Овде је угао а, као део угла d, мањи од угла д. 
Стога угао d Н.Ије прав, те наша претпоставка да је СЕ 1. АВ, 

\ као нетачна отпада. Остаје само да је DC 1- АВ .. 
\, Правило 5. ="-.~,<'!.,~<':у",.уr..7ill""iед.qаЮl .. аIf:Q ... (,':.У~I1:М.,Iffi~ЦИ 

~_...!!f!QI!'f .. .l!.ЛИСУЏlШ.IЦЧм. см~.слу· царалелн..J:f •. аСУПЈН~ј,\1ентни 
_,fY.illfQ. .. f.Y ... !!.~ .. A!laI{PJtl}a у щн;>м •. (1. ДIЩ У супротно~~_ смислу 

паралелна. 
"~~~A;!1-'!i.-':;"::"""""';;' 

а) Нека је АВ 11 DM и ВС 1, MN (CJI. l73). Продужењем 
крака MN дО пресека са краком АБ, добија се угао у. Тада 
је а=у I(ао сагласни, а 13=у TaKol)e као ~rгласни. Стога је 

сж=f3, пошто су оба једнака са углом у. 6; h.-'l~4--"·/v}'~"'" 
Ь) Нека је АВ 11 MN и ВС Н МО (сд. 174у.tyV6Упротноме . ~ 

Сл. 173 

с 

Сл. 174 СД. 175 

смислу. Тада је а.=у као сагласни, IЈ=у као неизменични. 

Стога је а=f3, пошто су оба ,iеднака са углом у. 
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с) Нека је АВ 11 мр у истом, и ВС 11 MN (сл. 175) у cy~ 
протiюм смислу. Тада је а=у као сагласни, а у+fI= 1800-
као супротни. Ако сабирак у заменимо за а, добијамо а+fI= 

180, тј. углови а И fI јесу суплементни. 

Правило 6. - Када краци једног угла стоје нормално 

на крацима друг'ог угла, онда су ти углови једнаки или 

суплементни. 

Ако угао fI код Сд. 173, 174 и 175 обрнемо за 900 у 
СМИСЈlУ означених стредица, онда ће краци овога угла бити 

нормални на крацима угла а. Како (:1 обртањем не мења своју 

величину, то су углови а И /3 у 1 и П случ..~ју j~ДH~.~~~_~ У Ш 
~У.l!.~~М~НТВИ:~ ___ _ 

5. ПРИЗМЕ И ЧЕТВОРОУГ ЛИ 

§ 91. Четвороугли на рогљастим телима. - ВИДf'ли 

смо код коцке (сл. 2), паралелопипеда (сл. 21), да су не само 
основе, већ и бочне стране праволиниске четворостране слике 

- квадрати и правоугаоници; а код пирамиде (сл. 127), да 
је само основа четворострана право,линиска слика, а бочне 

Сл. 176 Сл. 177 Сл. 178 Сл. 17!1 

стране троуг,тюни. Посматрањем теда на СЈI. 176 11 177 видимо
да прво има за основе подударне правилне шестоупrе, а 

друго подударне петоугле, али да су оба те.ла са бока огра· 

ничена четвоространим сликама чије су супротне стране па

ралелне. Такве четворостране СЈIИке зову се паралелограми, 

а посматрана тела зову се призме. Призма је, дакле, рогља

сто тело коЈе је са бока ограничено паралелограмима, а има 



за' основе с горње и доње стра

не две подударне слике, тро-· 

стране, четворостране или 

многостране. Коцка и парале

лопипед такође су призме. А 

Посматрањем TeJla на сл. 17R 
и 179, која су добивена од пи
рамида пресечених равнином 

паралелном са основом, види· 

мо да су оба тела са бака 

ограничена такође четвора

страним праволинијским с ли-

с 

D 

сд. 18:) 
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кама које имају по две паралелне и по две непаралелне стране. 

Такве четворостране слике зову се трапези. Посматрајуhи 

рам на сл. 180 видимо да ограничава слику чије су супротне 
стране паралелне, све стране једнаке, а углови коси. Таква 

слика зове се ромб. (Имену ј још неколико теЈlа на којима 

има четвоространих површина!) 

, § 92. Опис и елементи четвороугла. - Део равне по-
'вршине ограничен са четири дужи зове се четвороугао. Код 
свакога четвороугла имамо: четири стране, четири темена, 

четири унутрашња и четири спољашња угла. Под дијагона

лом једног четвороугла разумемо дуж која спаја два његова 

супротна темена (АС и BD, СЈI. 181). Код че,!вороугла има 
свега две дијагонале, и свака дели четвороугао на два троугла. 

§ 93. Углови четвороугла. - а) Повлачењем дијаго

нале четвороугао се дели на два троугла, а збир углова у 

сд. НН 

једном троуглу из

носи 1800, те према 

томе УГJIОВИ у оба 

добивена троугла 

који дају унутрз

шње углове четво

роуг ла им.ају збf!Р 3500. 
Ь) Код четвороу 

гла имамо 4 пара 

спољашњих и уну

трашњих углова од 

по 1800; према томе 

је збир свих УГЛ')ва 

четвороуглових 720". 
Па пошто је збир 
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унутрашњих углова 3600, то је и збир СПОЈЬашњих опет 3600. 
Отуда имамо правило: 

Збир како унутрашњих тако и спољашњих углова 

једнога четво гла износи 3600. 

рсте четвороуглОва. - ЧеТВОРQу...г.lLQЈј~_.целимо 
на: т пезоиде, 'Тапезе! параЛ~ЈIt:)~ЈЈ,~Nlе, и делтоиде._ТDg-џе::
зоид је четвороугао у коменемани паР~ЈЈелнюсниједнаКR)С" 

~ЩIi-,с<;.л. 181)._=;e~ie че_т~~роуга'-оу коме Иll1а две пара- ~ 

Сл. 182 Сл. 183 Сл. 184 

__ лелне и две~еI'I~r>а:~:.7!!fе __ ~тране (сл. 182). Г2Ј2алеЛ~!Ј?.~_~Ј~ ___ , 
'~.Q.P~Q'yra,Q __ .. Y_ коме су супротне стране паралеilне (сл. 183.'::'" 

Сл. 185 Сл. 186 

t84, 185 и 186). Д.е..п."tои-д~.Је'!еIВQр'ОХ: 
.La.<LК..Qјl(I:I_t:М.~.,,!-':~Е~ле!lНI-!ХС:ГЈ1а_на, (1 ЈI !-.! 

--!:!!'!~_ две .. _I.I. ДB~, .сУС:~,IЏ:Iе.. "ЧЕа.I;I~_ je~I!.?~_~ 
(сл. 187)'ј:Ip1Пё39Ид у коме су свн у. 
нутрашн~:> у~JiOВИ издубљени јесте 
1{онвексан (сл. 181), а ако има један 

испупчен онда је конкаван (сл. 188). 
Грапез у коме су непаралелне стране 

једнаке, зове се равнокрак (сл. 18<) 
Непаралелне стране таквог трапеза 

зову се t{раци. Дуж која спаја среди-

Сд. 187 

Сл. 188 
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не непаралеЈIНИХ страна у трапезу зове се средња трапез()

ва линија (т на сл. 190). Нор' 
мално отстојање паралеЈIНИХ 

страна трапеза зове се висина 

(Ь на сл. 189). 
Трапезу номе се је !ЏЫ 

~паралеЛIi!:!_~_ .. _~IQ_~!!.а"_.љ.о.::._ 
КЈIaпа са ВИСИНОl\:1Ј ИЛИ тр"Щ3 

:у KOMel1Ma AIi~_. _права УГЛ!k1!..Q" 
ве се правоугли (сл. 182) . 

Сл 189 

• 

Сл. 190 

ПараЈIелограме деЈIИМО, Пр'ем~._",~ 

т.()~e_ да ли су ИМ УГЛОВ.И П2~-

~.~ __ "!.~.,!._~ОСИ2I:I~.I1~~.?rL~~_~. IЮ50У- "' 
гле. Правоугле паралеЛОS.Ј>.?Ме.·де-

. -------- ._--_.-----~---- ....... _-..... 
лимо на HBaд~!e и правоугаони-... 

не, а носоугле на JtомБЈЩе....и.-PQМ

'·-~~~Ba~j~~ прав'Оуг~и' пара-, 
о- """"-...,.,.. .......... __ . __ .. _________ .-,._ .. _ ... ~ .. _"'-ћ ___ ). 

~.!:.Р2-Ј\'!.-}i.QДљ.Q[а..с.у_СЈ3-е .. с.1:рщ;Џ~~ј~дН9.Ке" (сл. 183). Правоугао
"_~~!5._Ј~~д.аQ,у..г.ли .. .п.ар.аЈIе.лОl:рам .. jC.I<Q"me_,_9-'_д~_еЉ"_l!:.ве супр~
~_fl~_S.!РЈш~ј~.lJ;шщ~.,.~омб .je.Hoc()E.l!!:!, .. 12~P~.I!_e,:l.!QEP~!'1_.~qA_}~o..~_?~ 
су све CTPa..н~ јеДН<:lке. (сл. 185) .. .Р()lI}?ОИД је KOCO~E!!!!~!!'~p'a.7!~': 

. Л?fii.а-~У~КQ,~Ј~ ... ~у_.А~~Ј:IЉ,~~_~.У!1Р()!~~ .,~1'P!tl;l_e jeДHa~.e.. (sд. 186). 
,~oд .основицом једног а __ П.~р_~{Iе~_Qr:р'_~~~~умеМ2-9~l;I1.~~$!
вi_ёТР~~у'~н;=i#' ~Q.i2М-ј~-_!,<_<?"щр'Х!i~hад. Об1::LЧНд _C~ ~q_О.~fI().В!:I_ЦУ 
узима .цоња парале.7!~? ~.IQi!B.?· 1194 В_ИСI!Н2.~јед,,:.?!., П~'!2.~е" 
л6грама Л'l.Зумем о упр авну СПУU1тену_нg_Q.<;!i.QЈLI'Щу"'Д~.М9,;кЩе 

!i~~SХ!~Рс?i~~.паi~Јн~;ђЈI~~"~ЈR~~е·~(h на сл. 186). Код квадра-
та и правоугаоника суседна страна основици у исто време 

је висина. 

-... § 95. Особине паралелограма. - а) ПОВJIзчењем дија - . ---------.". 

~~ во Г~,gg:t2_::IOгра.м..ашf.В~!>.. (СЈЈ. 191) ОВ&~~ __ Ј.!t::7~И._1I~_lШЈL 

Сд. 191 Сд- 192 

~fl троугла АВО и ВСО. QI.UJ "Х ,Illg,х~./Ј,2ВИ ПОДШg!!.и, 
Јер им је ""ёТ'Рана-Вn зајеДНИЧI<З, ~ m =,~ п и -9:::: q = * р I<'а"о 

-. 

'i 
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наизменични (I праВИJlО о подударности). Из подударности 
ових троуглова излази да је: АВ = DC, AD =- ВС, и 7:: А = 

= 7:: С. Па како је 7:: m = ~ п и 7:: q = 7:: р, то је и р + п = 

= m + q или и 7:: D = 7:: В. Према tome:-~С!Шl~~!?грама 
~ супротн~~~_и C!!!P,2!H_~,~~ - . -= 

. Ь) Посматрајуhи троуглове ADO и ВСО (CJI. 192), -ви-
димо да су они подударни, јер је AD = ВС, 7:: m = 7:: п и 
7:: р = 7:: q као наизменични (Iправило о подударности). 
Сгога су им остали делови једнаки. Одавде је АО = СО и 
ВО = DO, t-Ј.-дијаr:онале.....Ј{од.лараЈЈ.~лQграма .узајаМНО_.«;.t> 

, полове I 

с) q~см_~трајУ~}I.,:.е~г.~9~~_~~~~I?Љд:_12~L~~д 
квадрата (правоугаоника), видимо да c~ ~рдудаР1Ш по Дру-

Сл. 19:3 

гом праВИЈIУ о подударности троуглова, јер им је' страна АВ 

заједничка, затим је AD =ВС и 7:: m = 7:: п = 900. Из љи 
хове подударности излази да је АС = BD, тј. код Ksap.llaтll1l:-

. _~~!lОУГ'!2~'!!!~",::л~Ј.~rQЈ},аД~_Еl.Ј~4:It~~е; -
Како су дијагонале код квадрата и правоугаоника јед

наке, а и узајамно се полове, то је њиховпресек О подјед 
на ко удаљен од свих темена. Стога је овај пресек центар 

описаног круга. ДаКЈlе,..ll<ЈЈјис...~Q.Д.!!.!!fали....љJtl!:.L.QКQ..lе)Ј,tlЩ'jI 

.. ..!{ВаШlю:ЈL!!:!I..!L!!~~х~!!.I!..~~t~:гр~ј)ЗL.д;:l.Ј1.QЈ!У~~.М~.~!!?'.QIJ~.lш: i 
=~~~~:~~~i~:~~: .. ~:~~,:::~~·~:~~~~;a~;:;~~"~,~:Yig~iђИИ._~r:~ ~ 

d) Лосматрајуhи троуг.тюве AOD и COD код I{вадрата 
(ромба) ABCD (сл. 194), видимо да су и они подударни, по
што су им и стране једнаке [DO заједничка, AD = DC као 
страна истога квадрата (ромба), АО = СО као ПОЈl.овине ци-
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јагонаде]. Стога су јеЩIaКИИ углови тих троуглова, и то:

~ш= -Ј: п, ~ р = -9:: q = 9ОО. Прва једнакост показује нам , . 
да је DO симетраJIа угла О, а друга да је ОВ -'-АС. Отуда 
имамо пр аВИЈIO: дијагоналеJW...lI..НШlДl1зта ... И_110.мба..с;г.аЈе-н.о:р,. . ------.. "'~ . . _~.~.:'~~2._~:~Ha ~.~Е:Р~.~} .. и ~~М~:fJ~але су ХГЛОВ1!~ чюа TeMe~ 
"~ 

,Пошто су дијагонале код квадрата и ромба у исто 

време и симетрале углова, то је њихов пресек О подједнако 

удаљен од свих страна. Стога је тај пресек центар уписаног 
круга. 

/ 
С, D 

Према томе, mJ'-!!SМ:.9 .. у{ш~аЛ}lј{РУг.,.код квадрата'l:IШЈ 
~ба, }1}_еба,.8!,-I!Q!!n~МQ .. Јk!!~,Q.,~~Љ!!.@Г~!!{!Д.~ .. Ер.~се.u~.,J'.:t:' 

.,;~,еl\W..,..ЈЈLЦ~П::ПЩ,.,~ за П<)Лудречни -. ТСО.јЩI?~_~9JL.!,QЛЈ ~ДP.!.;· 
, сека .. дцма.које"стран~(сл. 194). '1;--t; ~~'It-:;-, 

§ 96. КОНСТРУКТИВНИ за-
даци из паралелограма. - На 

основу ИЗЈIOжених особина па 

радеЈЈограма (§ 9-5) могу се ре-
шита ови конструктивни за-

D 

даци: 'ф (Ј; 

а) Решен и задаци: 

1. Конструисати квадрат 
кад је позната његова страна 

а. - Најпре треба да нацрта

мо прав угао ХА У, а затим на 

90· 

А- (// 

С.'!. lHfi 

с 

његове краке преНОСИ~IО дату страну а = АВ = АО (сл. 195)&. 
Најзад отвором шестара величине а описујемо из темена В 

и D JIYKoBe. Пресек дукова биhе четврто теме С траженога 
квадрата АВСО. 

2. Конструисати нвадрат над је позната његова дија
гонала. - Треба најпре нацртати две нормалне праве ХУ и 
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VU, затим од lf?иховога пресека пре~ети, и с једне ис дру
ге стране сваке праве, половину дате дијагонале. Доби.в~не 

v 

С.l1. 196 

х 

D . .t-....,.-____ ----P< 

(1-

Ь Ь 

А' 

Сл. 197 

у 

tL 

тачке А, В, С и D јесу те .. 
мена траженог квадрата 

(сл. 196). 
3. Конструисати пра

воугаонин над су познате 

његове суседне стране: а 

и Ь· - Треба најпре кон-

струисати пр~виугао 

ХА У; затим на крак .<\.х 

пр'енети страну Ь = AD; 
а на крак АУ страну а = 
АВ. Најзад отвором ше

ста.;:>а ве.llичине Ь описати лук из темена В, а отвором ше 

стара величине а из темена D описати други .1IУК који .. сече 
први. Пресек JIYKoBa 

је четврто теме С 

траженог правоугао

ника АВСО сл. 197). 
4. Конструиса

ти правоугаонИI{ над 

је позната његова 

дијагонала d и једна 
његова страна а. -
Треба најпре кон

струисати прав угао 

ХА У (сл. 198), а 33-

о 

Сд. 198 



тим на крак А У пренети страну а = АВ, па отвором шеста 

ра величине дијагонал'е d описати лук из В, који сече АХ у 
О. Теме С добијамо повлачењем кроз D праву DC 11 АВ, а 
кроз В праву вс 11 АО. (Како би се још добило теме С?) 

5. Конструисати ромб над је щ>зната његова страна и 
угао а. - Треба најпре конструисати угао УАХ =; (сл. 199), 
а затим на зрак АХ и А У 

пренети дату страну а. 

Истим отвором шестара 

описати из В и D лукове 
чији he пресек бити че

'гврто теме С тражено.' 

ромба. 

6. Конструисати РQмб 
. над су познате његове 1IИ
јагонале d и d'. -Тр~ба 
најпре конструисати нпр- Сл. 199 
малне праве ХХ' и уу' 

(СЈIИка 200), а затим на праву ХХ' пренети половину дија:'о
нале d и с једне и с друге стране пресека, а исто тако по·· 

ЈЮВИНУ дија гонале Са' пренети и с једне и с друге стране 

C.lI: 2ОО 

пресека на праву уу' Спајање добивених тачака А, В, С н D 
добијамо тражени ромб. 

7. Конструисати ромбоид над су познате две стране-: 
а и Ь, и захваћени угао а. - Треба најпре нацртати угао 

УАХ = а (сл. 201), а затим на крак АУ пренети а, на други 
крак Ь. НаЈзад, из D ПОВJIачимо ОС 11 АВ, а из В повлачимо 



а Ь 

.а, 

Сл. 201 

ВС 11 АО. Пресек С биhе четврто теме траженог ромБОИД:I 
АВСО. (Како се друкчије добија четврто теме С?) . 

Ь) Задаци ва вежбу 

1) Нацртај квадрат код кога је: а) страна 40 ст (тт); Ь) обим 
1 т (dm); с) дијагона.'I3 5 дт (ст)! 

2. Нацртај правоугаонИI, чије су стране 5 дт (ст) и 3 дт (ст) 
и око њега опишн IfPyr! 

3. Нацртај Iшадрат чији је обим једнак обиму датог правоугаоника! 
4. Нацртај правоугаоник чија је ширина једнака са страном, а 

дужина са дијагоналом датог квадрата! 

5. Нацртај правоугаоник кад му је једна страна 16 Ст (т т), а 
дијагонала 30 ст (тт)! 

6. Нацртај правоугаоник чија је дијагонала 3 dm (ст), а угао 
између дијагонала: а) 600; Ь) 450; с) 75"! 

7. Нацр'!'ај ромб чија је страна 28 ст (тт), а угао: а) 600; Ь) 300; 
с) 750 ! 

8. Нацртај ромб чија је страна 25 Ст (тт), а једна од дија-

гонала 30 ст (тт) ! 
9. Нацртај ром б чије су дијагонаJIе 30 ст (тт) и 35 ст (тт)! 
10. Нацртај ромб чиј.а је висина h = 20 ст (тт) а један угао 600 ! 
11. Нацртај ромбоид чије су стране 30 и 35 ст (тт) а захваJiени 

угао 450!. 
12. Нацртај ромбоид чије су две стране 30 и 34 ст (тт); а једна 

од дијагонала 40 ст (тт)! 
13. Нацртај ромбоид чије су дијагонале 25 и :30 ст (тт), а захва-

тају угао од 30 ! . . 
14-. Нацртај ромбоид чије су дијаГ(ЈН3.7If' 25 и 30 ст (тт), а 

једна од страна 2() I.т (тт)! 



§ 97. Особине трапеза. - а) Нека су тачке Е и F сре
дине непаралелних страна AD и ВС трапеза ABCD (сл. 202). 
Тада је ЕР средња ЛИЩfја тога трапеза. Ако на један зрак, 

почевши од његове почетне тачке, пренесемо најпре пара

.лелну страну АВ, а затим паралелну страну DC, па добивени 
збир преполовимо, онда је половина збира тих паралелних 

страна једнака средњој линији ЕР (измери и увери се!). Оту-

да имамо прави.'IО: 

~.а........л.u!ULја-ма
]{ога~,!Р,1Ш_еза ЈедJiЗ,I{.W 

J~ полузбиру пара---_ ... _ ........ -
Jlg!'щ~ ,РI?.'!ШlI Tall-
flCCT овога правила 

види се из СЈl. .292, 
где је повучена кра::. 

Р. права MN 11 AD, !! 

страна ОС продуже

на до пресека с том 

паралелном.~ 

D 

/ 
1f'!....9/'4a ~. ( 
-џ q Сл. 20~ 

Ь) Нека је трапсз АСО (сл. 203) равнокрак. Повлаче
љем из С праве СМ паралеЈIНО са AD, 'добијамо паралело
грам AMCD и равнокрак троугао МВС. Троугао МВС је рав
крак, јер су му стране ВС и СМ' једнаке (као једнаке са 

АО). Стога је угао В једнак углу М (Зашто ?). А како је -Ј::. А 
= -1:: м као сагласни, то је и угао В, као једнак са УГЛОi\f 

с, 

т 
оо" I ' 

./<,оо//"/ ,I~ 
./ '.. 

/ I 
L/~~ ____ ~ ____ ~~~ 

М В А 

Сл. 203 

М, једнак и са углом А. Углови D \1 

С таКОђе су једнаки као суплемент

ни углова А и В. Отуда имамо пра-

-пило: Код paBHOJ{ua!f.Q.!:..1P.~!IJ~~~. j~д

~1U.Y~'!.~!Ј2!..1:!.а_fд~~rшl_~~~
.!!Q .. Сс.ТР ... СЩЈј • 

с) Нека је трапсз ABCD (сл. 

204) равнокрак. Тада су троуглови 
АВС и АВС, добивени повлачење;\1 

дијагонала, подударни, пошто и

мају по две стране А захваhене УГЈIOве једнаке (АВ заједнич
ка ,АО = ВС. Из њихове подударности излази да су им јед

наке и треће стране: BD и АС. Отуда имамо правило: Код 
/ 
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D с 

А в 

Сд. 204 

Ь) Нека су тачке Е и F средине паралелних страна рав
нокраког трапеза ABCD (сл. 205). Ако спојимо тачке Е и' F 
и обрнеl\Ю четвороугао AFED око EF за 180tl ПОКЛОПИЋе он: 

четвороугао FBCE. (Зашто ?). Овим поклапањем доказује се 
да је -9: m = -9: п и -9: р = -9: q. Па како су ови углови су
плементни, то су они прави~ Стога је EF симетрала обеју па
ралелних страна. Па како EF дели трапез на два П9ТПУНО јед
нека и симетричtIО положена дела, то је она и симетрала са 

мога трапеза. Отуда имамо правило: Права која спаја среди-

ЉL!!>~Р~J.IЈ~·IЏ:lЈ:!К.ПIШ.!til-l1.!:џџ!QЈ{Р.9ИQС.IР~fI~~ј~С::!~.:i<!ЈМ!llеша 
,-S!.!~,?)НLЈ1ЈД~.!Еана.!:!.са~2r<LШ~l!~~Љ 

На овој симетрали постоји само једна тачка О, која је 

подједнако у даље па од свих трапезових темена, Та је тачкз 

центар круга описаног око равнокраког трапеза, а налази се 

у пресеку свих симетрала страна. Свака друга тачка зајед

ничке симетраЈIе подједнако је удаљена од темена С и О, 

или од темена А и В, али није подједнако удаљена од свих 

темена, Стога да бисмо описаЛ~ . ...!~.еХ!,ДЈi.Q .. Ј.li!!!~краног тра-
,_.!!~~$u!gдд&,~.2.ј~-fl~љ.?!!s.!1?.У.!!W~l!1<g_СИМ~Јр~а."!~.д~~lУ'Д~~~~~ 
~~ • .nр.е.с.ексццетрала да узмемо за центар, а за. полу'" 

у>.!1Р~_·ЈНИН узщиамоотсто;!аље. од:rдr .. преСeIi:З ЉО •. ма .. IiQг<!~:ша' 
q~З?~9гrемена., 

§ 98. Конструнтивни задаци из трапеза. - На основу 

ИЗЈIOжених особина трапеза (§ 97) могу се решити ови задаци: 

Ј. l{онструисати трапез над је позната једна паралелна 

страна а, обе непаралелне с и Ь. и угао а на дољоЈ паралелној 
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сСтрани. - Треба најпре конструисати дати угао ХА У = а 

(СЛ. 206), а затим на крак АХ пренети страну о, а на крак АУ 
<страну Ь. Најзад, треба из темена D ПОВУћИ ОС 11 АХ, а из те
мена В, отвором шестара величине стране с, описати лук 

ь с 

а, 

Сл. 206 

I 

I 
I 

је 
I 

х 

'с' 

који сече ОС у С. Тачка С је четврто теме траженог трапезз 

АВСО. Како овај лук сече ОС и у тачки С', то је трапез АВС'О 

друго р~шење овога задатка. (Када се добива само 'једно 

решење?) 

2. Конструисати трапез чије су паралелне стране а и Ь. 
а непаралелне с и d. - Треба најпре конструисати троугао 

ВСЕ чије су стране m = а - Ь, с и d познате (сл. 207), а за
тим кроз теме С повуhи СУ 11 ВХ и на ту праву пренети Ь 
(СО = Ь). Најзад на зрак ВХ преносимо а = ВА, чиме доби

јамо четврто теме А траженог трапеза АВСО· 

у D Ь (Ј 

I 

dt I 

ь 
I 

Х А (L 

Сл. 207 

Геометрија за 1 и 11 разред 

([, с Ь ({; 

В 

7 
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D 

А 

Сд. 204 

с 

в 

\ -
Сд! 205 

Ь) Нека су тачке Е и F средине паралелних страна рав
нокраког трапеза АВСО (сл. 20.5). Ако спојимо тачке Е и' F 
и обрнемо четвороугао AFED око EF за 180U ПоКлоПиће он: 

четвороугао FBCE. (Зашто ?). Овим поклапањем доказује се 
да је -Ј: m = -Ј: п и -Ј: р = -Ј: q. Па како су ови углови су
плементни, то су они прави.., Стога је EF симетрала обеју па
ралелних страна. Па како EF дели трапез на два П9ТПУНО јед
века и симеТРИЧfIО положена дела, то је она и симетрала са 

мога трапеза. Отуда имамо правило: Права која спаја среди-

~!!L!l<;tРЈiД~lШЛ.:К _~:rp.JlЈ:Ш_-DjlЈШQЏРЦКQ.г. .rР<!II~З~ _ .iеС!~:Ј~ј~Д~Ш.':lliа 

~~~Ј!:lНЈ,ЈЯА..Ы'JLана !:!"$,~~.OГ'!,,,JJ?J!l1eJЉ. 

На овој симетра.liи постоји само једна тачка О, која Jt 
подједнако удаљепа од свих трапезових темена. Та је тачка 

центар круга описаног оки равнокраког трапеза, а налази се 

у преСЕКУ свих симетрала страна. Свака друга тачка зајед

ничке симетраJIе подједнако је удаљена од темена С и О, 

или од темена А и В, али није подједнако удаљена од свих 

темена. Стога да., бисщ> описаЛ~~2iехr, о.,!{..Q....Ш!...!!!!2.Щ?!~ог тра-

~~~.ЈЈ..QДQ&f!.Q..Ј~_Љ~. __ ~?~S.Ч?,у'~Щ~}~1q ... <;И1\:1~л!,!/!е .. Д!Ј.еiy .. ~i~~Ji~~~ 
~ана .... дре.с.ексиметрала да узмемо за центар, а за полу'" 
_.I.1р~tЏIИкуздмамо· отстоЈање . .од_r.ог~лресеIЩ .дО.1\:1.!:t .. ЮЧ:~Ј.РЉ: 
пезовог. темена.·, 

'"".$' '" '. "" ... -_.,~ --

§ 98. КОНСТРУКТИВНИ задаци из трапезз. - На основу 

ИЗЈIOжених особина трапеза (§ 97) могу се решити ови задаци: 

]. I{онструисати трапез кад је позната једна паралелна 
страна а, обе непаралелне с и Ь. и угао а на доњој паралелноЈ 
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<трани. - Треба најпре конструисати дати угао ХА У = а 

(сл. 206), а затим на крак АХ пренети страну о, а на крак АУ 
~TpaHY Ь. Најзад, треба из темена О повуhи ОС 11 АХ, а из те
.мена В, отвором шестара величине стране с, описати лук 

(ј, 

lJ с 

А а, 

Сл. 20С> 

I 

I 
/ 

/С 
I 

в х 

'с' 

који сече ОС у С. Тачка С је четврто теме траженог трапезэ 

АВСО. Како овај лук сече ОС и у тачки С', то је трапез АВС'О 

друго р~шење овога задатка. (Када се добива само 'једно 

решење?) 

2. Конструисати трапез чије су паралелне стране а и Ь. 
а непаралелне с и d. - Треба најпре конструисати троугао 

ВСЕ чије су стране m = а - Ь, с и d познате (сл. 207), а за
тим кроз теме С повуhи СУ 11 ВХ и на ту праву пренети Ь 
{СО = Ь).Најзад на зрак ВХ преносимо а = ВА, чиме доби

јамо четврто теме А траженог трапеза АВСО· 

у D lJ (] 

I 

dt I 
([, с Ь а 

ь 
/ 

Х А fL В 

l~,... 'Ј{)? 
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Слично се решавају задаци: 
3. Дацртај трапезчије су пара.:rелне стране 32 и 40 ст (тт), а 

углови на већој паралелној страни 6и' и 750 ! ' 
4. Конструисатrr равонкраки трапез чије су паралелне стране 

20 и 40 ст, а крак 20 ст. 
5. Конструисати равнов:рав: тр:шез чије су паралелне стране 25 и 

ЗА ст (тт), а један угао на већој пr.р1ЛеЛНОЈ страни 450. 
6. Нацртај . равнов:рав: трапез чија је једна паралелна страна 

ЗА ст (тт)', крак 20 ст (тт), а угао између ових страна 600. 
7. Нацртај равшнrрав: трапез чија је једна паралелна страна 

28 ст, дпјагонала 40 ст и jeД~1l угао 600. 
§ 99; QСQбинр цеПIрида. - а) Посматрајуtш троуглове 

АСО и АВС, на које дијагонала АС дели делтоид АВСО (сл 

208), видимо да су они подударни, пошто имају стране јед
наке. Из подударности ових троуглова излази да је ~ m = 

--9::: п и ~ Ь = ~ q. Отуда имамо правило: Д..!!јагонола дел; 

тоидо~~~~~а~,_~~~_~.~.,~_ра~е_}еД".ftке CTpa~~ .. д~JlТ~И
дове, ~l1метраЛfl.Ј~_~~У!:d!~~",!!~~~ћr~т~! ~!pa,II(l~ '.' 

- Пошто је дијагонала АС симетрала углова А и С, то на 
њој постоји једна тачка која је подједнако .удаљена од сви'{ 

страна деJIТОИДОВИХ. Та тачка је центар уписаног круга, а на

лазимо је када конструишемо поред симетрале АС још симе

тралу угла В или упш О. Пресек ових симетрала О је траже

ни центар, а полупречник је нормално ОТСТОјање од тога 

центра до ма које стране· 

Ь) Посматрајуhи троуглове АРО и АРВ (сл. 208), ви
димо да су подударни (АР је заједничка, АО = АВ и ~ m = 

--9::: п). Из њихове подударности излази да је ОР = FB и ~ IJ 
= -9::: t = 900. Отуда имамо правило: Већадијагонала делто-

А 

Сл. 208 

идова симерала је мање дијагона-
"'.-....... - - ,- ~-- -*. - --- - ,., .~.'-.- , ...•• ,..-" •. _, ,', -. '"' ' .. ' ." 

л~,~~г,о~е; .. ,,~,' 
Већа дијагонала је тада и си· 

метрала делтоида, пошто га дели 

на две симетричне ПОЛОВJiне. 

Напомена. - Из cBera, онога 
што је казано досала о четвороу

ГJIовима, закључујемо: 1) да може
мо описати круг око четвороугло

ва са једнаким дијагоналама (ква

драт, правоугаоник и равнокрак 

трапез); 2) да можемо уписати круг 
код чеТВОРОУГJIова са нормалним 

дијагоналама (квадрат, ромб и дел
тоид). Као и код т-роуглова, цен-
1'яn ()пиrяu()г f<"n\lГЯ јр QЯ јр lТuиu .... и 
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npeceI:< симетрала четвороуглових страна, а центар уп~саног 
круга је заједнички пресек симетрала углова. Ови центри 

код квадрата, правоугаоника и ромба поклапају се са пре

сецима дијагнола тих четвороуглова. 

§ 100. КОНСТРУКТИВНИ знаци из делтоида 
1.Конструисати делтоид чије СУ стране а u Ь, а једна 

дијагонала d. - Треба најпре помоЬу датих елемената кон

С'груисати троугао ACD (сл. 209), а затим отвором шестара 
величине а ИЗ темена А описа

ти лук, а из темена С отвором 

с 

D 

А 

Сл. 209 

в 

шестара величине Ь описати 

други лук који сече први у В. 

Тачка В је четврто теме тра

женога делтоида ABCD. 
Слично се решавају задаци: 

2. Нацртај делтоид Ч}lје су стра
не 20 и 30 ст (тт), а маља дијаго
нала 15 ст (тт)! 

3. Нацртај делтоид чија је једна 
с'грана 25 ст (тт), а дијагонале 
20 и 35 ст (тт)! 

4. Нацртај делтоид чије су стра
не 25 и 35 ст (тт), а захваhенп 

угао 1200 ! 

§ 1 О 1. КОНСТРУКТИВНИ задаци из трапезоида 
1. Конструисати трапезоид кад су дате све четири 

стране: а, Ь, с и d и једна од дијЩ:,онала т. - Најпре помоhу 

страна а и Ь и дија-

гонале m треба на

цртати ~ ABD (сл. 
210), а затим из о, 

о:гвором шестара ве

личине с, описати 

ЛУI{, а из В, отвором 

шеёУара величине d, 
описати други лук 

који сече први у А 

тачци С. Ова тачка 

је четврто теме тра-

женог 

АВСО. 

трапезоида 

D 

в 
Сл. 210 
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Слично се решавају задаци: 
2. Нацртај трапезоид кад су дате све четири стране и један .Угао r 
3. Нацртај трапезоид кад су дате три стране и два угла на јед

ној од тих cTpaIfa! 
4. Нацртај трапезоид кад су дате две стране, обе дијагонале. и 

угао код једне од ~атих страна! 

5. Нацртај трапезоид кад су дате три стране и обе дијагонале t 
6. В:онструисати 'rрапезоид који је подудара н са каквим датим 

-l'рапезоидом. • ./ 

§ ~иметричност четвороуг лова 

Посматрајуlш четвороуглове у овом одељку, увиђамо 

да су симетричне слике' а) QДпаралелограма: квадрат, пра

воугаоник и РОМбi. в) од трапеза само равнокрак трапез;и
~~ најзад с) сваки делtОИд. 

1 ) Квадрат је четвороосна симетрична слика, јер га и 
обе дијагонале и симетрале супротних страна. деле си~. 

метрично; 

2) Правоугаоник је двоосна симетрична слика, јер га 
оСамо симетрале супротних страна деле симетрично; 

3) Ромб је такође двоосна симетрична слика, јер га 

<:амо дијагонале деле симетрично; 

4) Равнокрак трапез. је једноосна симетрична слика, 
јер гa~ заједничка с~етрала паралелних страна дели 
<:иметрично; и 

5) Делтоид је такође једноосна симе.ТРIIЧIIа .. слика,.јер 
га само дијагоналаmс(сл. 208) дели симетрично .. 

16. МНОГОУГАОНИЦИ 
§ 103. Многоугаоннци на рогљастим телима. -,виде: 

..ли смо код пирамиде (сл. 130 да је њена основа петострана 
праволинска слика, а код призама (сл. 176 и 177) основе су 
шестостране и петостране праВОЛИНИСI<е слике. Тако исто 

има много пирамида и призама чије основе могу бити право

..линиске слике ограничене са 7, 8, 9 и више страна. Све прас 
в~)ЛtIниске раВНе слике ограничене са више од четири"""сiрЋне' 
зову се многоугловима. 'Свака таква слика има онолико уну-

. трашњих углова, спољашњих углова и темена, колики је 
број њених страна. Пре.ма броју страна или углова много· 

угле делимо. на: петоугле,шестоугле, седмоугле, итд. Мно
гоугаОНИI{~деЛИМQ јощ на: правилне.. и неправилне. Правилан 

је онај многоугао код кога су све стране и сви углови јед
наки. 
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§ 104. Број дијагонала. ПQlLД.,!:!.iШ:!lIi'?Д<.?Ј~l,.јеlЏ:iога мно, 
_~,!l'9УГJI,~разумемо ону дуж која спаја ма која.lџза неузастопна 

'TeM~Ha, ~нОГоУгЛова. Из сваног'темена многоугла моше се 
,;Ц9" .. ч~:ћ~с<.Q'I~!!и.~и. ~ЈЭ.ој .ди~агонала, l{о.Л~.I{.и .Је . број ... н,..,Е;Г9ШfХ 
'страна маље три. Ако нам п значи број страна једнога мно

гоугла,' онда Је бlюј његових дијагонала повучених из једног 
. 'темена п -3. Тако, код петоугла можемо повуlш из једнога 
темена 2 дијагонале (сл. 211), код шестоугла 3, код седмо
.Угла 4, код петнаестоугла 12 итд. Како је број темена мно
CQYIЈ!fI.~П,.Т9,би:требало да. буде бi:;:Ој.С;:ИХ·~Мff()rРУ?49~Их 
'~I!!:,Q!:!ВЈ.!,~Н?$.!~:::::-:.з.). Међутим, овај је број двострук зато 
.што је СВ,ака дијагонала заједничка за два темена која спаја. 

'Cror~ Ј5Рчi.СВИХ дијагонала једнога многоугла налазимо по 

<обрасцу: (n-~ Х п. Тако, број свих ,lI,ија.г(:)Нала ... ~ор.. !Јехругла 
.износи 5 (сл. 211), код шестоугла 9, код десетоу,~л~. 3.5,. итд. 

§ 105. Углови многоугла. 
'- а) Један многоугао може и

мати оштре, праве, тупе па и 

:испупчене углове; али је њи

:хов број увек једнак броју 

·страна п. Повлачељем свих ди

јагонала из једног темена јед-

'ног п-тоугла, овај се дели на 

'~<iН~~~I{.И .. БЈ>ој ТРОУГЛОВ<.I I{ОЛИ
.~И."Ае брОј страна, маље два. 

D 

'T~K<? петоугао се дели на 3 троугла, шестоугао на 4, двана
.естоУгао на 10,итд. 

к.~Ifо_ј~_збир углова У једноме троуглу 1800 и како у
'~.IQЩ!_~IШХ троуглова дају УГЛОIre многоугла, то је збир свих 
унутрашњихуглова једнога петоугла (п -2)X·J8.0~. Тако 
.зБИР· yгJ;:O~~KOД петоугла износи 54()0 (3 х '1800""::'5400); код 
шестоугла 720° (4 Х 1800=7200, код десетоугла 14400 (8 Х 
180°--: 1440°), ИТД. Формула: (11- 2) Х 1800 важи и за четво
.роуглове, па и троуглове. Код првих је п - 2 = 2, а код 

.других п - 2 = 1· Стога је збир унутрашњих углова код че
твороугла(2 Х 1800 = 3600), а код троугла (1 Х 1800 = 180°). 

Ь) Из свега овога што је KQ§aHo о угловима код много

углова, закључујемо: да збир унутрашњих углова равних 
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праволиниских слика почиње са троугловима од H~QO, а расте

за 1800, ако се број страна у слике ПОI!еhа за један. M~bxxt!.~, 
збир спољашњих углова ма које праволиниске pa~He сщще 
ст.алан:..ј6~,б'роЈ и",ИЗl:I.QФ,3БQО, што смо видели код l1роуглова 
и чеТВОРОУГЈюва (§ 82 Т. 3 и § 93 Т. 6). Да је збир СПQЈ.Ьашњих 
углова код петоуглова 3600 наЈIазимо овим путем: цQд пето
угла имамо пет пари спољашњих и унутрашњих уг.дова по' 

1800 пар, што чини свега 9000; како је збир унутращњих у
глова петоугла 5400, то за спољашње остаје 3600. Ис~им пу
тем налазимо исто код ма кога п-тоугла. 

с) Како су сви углови код правилних МНОГQ~глова 

.k.и.ш.Кl:L,_:г~~:величину,-једнога- унутрашњег угла правилног а 

Ј~ШQ.[9УI::да.Щ1Ла:щмо ,када збир (п-2)Х1800 поделЦlVIO са 

. (П - 2) Х 1800 . 
БРОЈем УГЈЈова. Дакле, фОРМУJIа: служtI нам 

,п 

за израчунавање величине једнога унутрашњег угла правил

ног многоугла. Тако, један угао код правилнога пеl'оугла 

. 3 Х 180(1 
износи 1800 ТЈ· --5--= l08(), код правилног шеСl'оугла 

120°, код праВИЈЈНога десеТОУГЈIа 1440, итд. 

Како се израчунава један спољашњи угао код правил

нога П-ТОУГЈЈа? 

§ 106. Правилни многоугли. - Ако код једног пра

вилног многоупIа, парног (сл. 112) или непарног (сл. 113) 
броја страна, конструишемо симетрале страна и симетрале 

углова, видимо да се те симетрале секу у истој тачци О. Та 

тачка подједнако је удаљена како од свих МНОГQУГЛОВИХ 

темена тако и од његових страна. За прво се уверавамо по

дударношhу ма која два правоугла троугла који имају симе' 

тралу стране за заједничку Iштету (L\ АМО и D. ВМО, 6. BNO 
и D. CNO, ...... ), а за друго подударношhу ма која два,пра
воупуа троугла који имају симетралу угла за заједничку 

хипотенузу (6 МВО и6 BNO,6. NCO и6. Сро .... ). С'Гога је 

пресек било симетрала страна, било симетрала углова 'пра

вилног многоугла центар и описано г и уписаног KPYI'8 у 

томе многоуглу. Према томе, да би смо описали или уписали 

круг код правилнога многоугла, треба да конструишемо или 

симетрале његових страна (не морамо све), или симетрале 

његових углова, пресек да узмемо за центар, а ОТСТО.lаЊf> 
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-()Д пресе~а до ма ·ноГ темена за полупречнин описаног, :t 
()тстојање од пресена до ма I,оје стране за полупречнин упи
саног нруга. 

Посматрајуhи слике 212 и 213, увиђамо да се код пра
вилних многоуглова непарног броја страна симетрала страна 

D 

F с 

Сл. 212 Сл. 213 

поклапа са симетралом супротног YГJla, и обрнуто, што није 

исти случај код правилних многоуглова парнога броја стра

на. Правилни многоуглови јесу симетричне слике. Свака си

метрала угла или стране дели правилни многоугао на две 

симетричне половине, о чему се лако уверавамо поклапањем 

тих. полщшна. 

§ 107. }{онструнциIа многоуглова. - 1. I{онструисати 
многоугао ноји је подударан многоуглу ABCDE (сл. 214). 
1 начин. - Треба најпре повлачењем дијагонала из једног 

темена да поделимо дати многоугао на троуглове, а затим 

да конструишемо редом те троуглове на другом ме

сту ПОМОћУ њихових страна (IV конструкција ТРОУ

глова из § 85). Добивени многоугао А'В'СЂ'Е' (сл. 214) по-

А .1\.' 

:в 

Сл. 215 
с 
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дударан је са датим многоуглом, пошто су им троуглови I И 
Ј', II и П', Ш и JII' подударни. 

11 начин. - Повлачимо најпре дијагоналу ВЕ, која 

спаја најудаљенија темена, а из осталих темена спуштамо 

нормале на ту дијагоналу. Тиме се дати многоугао АВСОЕ 

(сл. 215) дели на правоугле троуглове и правоугле трапезе. 

Затим повлачимо зрак Е'В' и по њему преносимо Е'М' =ЕМ,. 

M'N' = MN, N/P' = NP и РЋ' = РВ. Најзад у тачкама M/, 
N' и РI подижемо нормале и на те нормале преносимо М'о'· 
= мо, A'N' = AN и P/C' = РС. Спајањем таЧaI<а А', B/, С', О" 

и E/, добијамо тражени многоугао. 

А д' 

Сл. 214 
2. I{онструисати пето угао ако су познате четири ње

гове стране а, Ь, с и d и три угла на тим странама а, tl и у.
Треба најпре на зрак АХ (сл~ 216) пренети АВ = а, а затим 

код темена А пренети угао а, а код В угао 13. На други крак 
угла а пренети страну АЕ = д, а на други крак угла 13 пре
нети ВС = Ь, Код темена С преносимо у, а затим на други 

крак овога угла преносимо СО = с. Најзад спајамо ·темена. 

D и Е. 

~ D 

Е 

~a с аН а:; 

d х 

С.l. 216 



3. Над датом дужи I{онструисати правилан шестоугао. 
1. начин. - Треба датом дужи као полупречником 

о'!исати круг. У љему се тада дуж као т,етива садржава ,6, 
пута. Спајањем деоних тача~а кружне периферије добијамо. 

:гражени шестоугао. 

11 начин· - Треба код крајњих тачака дате дужи кон

струисати углове 1200 и на нове .краке пренети исту дуж" 
чиме добијамо још два темена. Затим треба конструисати 

код нових темена опет углове од 1200 и на нове краке пре
нети дату дуж, чиме добијамо последња два темена траже

ног шестоугла. 

4. Над датом дужи l{онструисати правилан осмоугао . 
. - Како је један угао код правилног осмоугла 135°, то је 
поступак за конструкцију правилног осмоугла истоветан 

као код другог начина конструкције правилног шеСТОУГЈ~а,. 

с том разликом што се на крајњим тачкама дате дужи пре

носи угао од 1350. 
Напомена. На исти се начин могу конструисати 

над датом дуж и 

одређени само у 

сви правилни многоугли, чији су углови 

степенама. Угао TaКl~oг многоугла израчу

навамо 
(п -:- 2) Х 1800 

по формули: 
п 

а преносимо га 

на цртеж угломером. 

Тако, ако желимо да над датом дуж и конструишемо: 

а) правилан 5-тоугао, Ь) правилан lО-тоугао, с) правилан 

12-тоугао, налазимо најпре да је угао код правилног 5-то

УГJlаШ80, код 10-тоугла 144°, а код 12-тоугла 1500, па је по
ступак за конструкцију ових правилних многоуглова исто-· 

ветан као код другог начина конструкције правилног ше-, 

стоугла. 
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