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3. РАЗРЕД  

 

ПОДЕЛА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА 
 
1.  Дат је троугао АВС. Користећи само једну праву поделити дати троугао на: 
     а)  два троугла     
  

б) један троугао и један четвороугао. 

2.  Дат је троугао АВС. Користећи само две праве поделити дати троугао на: 
     а)  три различита троугла   
     б)  један троугао и два четвороугла  
     в)  три троугла и један четвороугао  
     г)  три четвороугла и један троугао  

д)  два троугла и два четвороугла  
ђ) два троугла, један четвороугао и          
      један петоугао. 

     
3. Дат је правоугаоник АBCD. Користећи само једну праву поделити дати правоугаоник на: 
     а)  два правоугаоника    
     b)  правоугаоници  
     в)  троугао и четвороугао   

г)   правоугаоник и квадрат  
д)  два троугла    
ђ)  троугао и петоугао . 

 
4.  Дат је квадрат ABCD. Користећи само две праве поделити дати квадрат на: 
     а)  четири квадрата    
     б)  четири правоугаоника  
     в)  четири троугла    
     г)   два квадрата и два правоугаоника 

д)  два троугла и два четвороугла  
ђ)  два троугла и два петоугла  
* е) један троугао, два четвороугла и један 
петоугао .  

 
 
5.  Може ли се круг са 4 праве које га секу поделити на: 
     а)   4 дела     
     б)   5 делова  
     в)   6 делова        

г)    7 делова  
* д)  8 делова     
ђ)   9 делова  ?                                              

 
                                  ( Ако је могуће, нацртај слику. ) 
 
 
6.  На колико највише и колико најмање делова 5 различитих правих дели: 
     а)   круг (који пресецају свих 5 правих)  
     б)   раван . 
 
 
7.  Може ли се квадрат странице 12 cm поделити на: 
     а)   6 мањих квадрата чије су странице природни бројеви  
     б)    7 мањих квадрата чије су странице природни бројеви  
     в)    8 мањих квадрата чије су странице природни бројеви  
     г)     9 мањих квадрата чије су страние природни бројеви  
     д)  10 мањих квадрата чије су странице природни бројеви  
    *ђ)  11 мањих квадрата чије су странице природни бројеви . 
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