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3. РАЗРЕД 

 

OБИМ ТРОУГЛА, КВАДРАТА И ПРАВОУГАОНИКА 
 
 
 

1. Колико има троуглова чији је обим 12cm, а мерни бројеви страница цу природни 
бројеви? Колико је од њих једнакостраничних, а колико једнакокраких? 

2. Колико једнакокраких троуглова има обим 21cm, а мерне бројеве страница природне 
бројеве? Да ли је неки од њих једнакостраничан? 

3. Једнакостраничан троугао странице 8cm направљен је од жице. Може ли се од те 
жице направити квадрат истог обима? 

4. Имамо жицу дужине 16cm. Колико се различитих троуглова, квадрата и правоугаоника 
чије су странице природни бројеви од ње може направити? 

5. Обим квадрата је 20cm. Колико је дугачка његова страница? Колико има 
правоугаоника чији је обим једнак обиму овог квадрата? 

6. Странице правоугаоника су 13cm и 7cm. Колико је дугачка страница квадрата који има 
обим једнак обиму овог правоугаоника? 

7. Обим правоугаоника је 40cm, а дужина му је за 10cm дужа од ширине. Колике су 
његове странице? 

8. Атлетска стаза правоугаоног облика има дужину 100m, а ширину 60m. Колико је 
истрчао атлетичар ако је направио три круга? 

9. Колико се квадрата странице 1cm може направити од комада жице којом је 
направљен жичани квадрат странице 6cm? 

10. Правоугаоник обима 2m има особину да ако му се дужина смањи за 10cm, а ширина 
повећа за 10cm постаје квадрат. Одреди странице тог правоугаоника. 

11. Кад се једна страница квадрата увећа за 20cm, а друга за 30cm, добије се 
правоугаоник чији је обим два пута већи од обима квадрата. Колике су странице квадрата, а 
колике правоугаоника? 

12. Правоугаоник обима 96м једном правом је подељен на два квадрата. Колике су 
странице тог правоугаоника и тих квадрата? 

13. Квадрат обима 32cm подељен је једном правом на два правоугаоника од којих један 
има за 8cm већи обим од другог. Колики су обими добијених правоугаоника? 

14. Квадрат је двема правама подељен на два квадрата и два правоугаоника. Колики су 
обими датог квадрата и добијених правоугаоника, ако су обими добијених квадрата 16cm и 

36cm? 

 


