
Средно општинско училиште “Методи Митевски – Брицо” Делчево
Тема "Плоштина на рамнински фигури " - Наставно ливче

Плоштина на триаголник

1. Плоштината на рамностран триаголник е еднаква на
2

39 cm2. Најди ја неговата страна.2. Плоштината на правоаголен триаголник со катета а= 8 cm изнесува 0,52 dm2. Пресметај јадругата катета.3. Катетите на правоаголен триаголник се однесуваат како 3:4, а неговата плоштина е 216 2cm .Пресметај го периметарот на триаголникот.4. Одреди ја висината спуштена кон хипотенузата на правоаголен триаголник чии катети сеa=12cm и b=16cm.5. Пресметај ја плоштината на правоаголен триаголник ако висината спуштена кон хипотенузатаја дели истата на две отсечки од 9 cm и 16 cm.6. Катетите на правоаголен триаголник се однесуваат како 5:12, а неговата плоштина е 480 cm2 .Пресметај го периметарот на триаголникот7. Пресметај ги радиусите на опишаната и на впишаната кружница на правоаголен триаголникчии катети се 8cm и 15cm.8. Пресметај го радиусот на впишана кружница во правоаголен триаголник со плоштина 80 cm2, акатетите му се однесуваат како 8:5.9. Катетите на еден правоаголен триаголник се однесуваат како 20:21, а разликата меѓу радиуситена опишаната и впишаната кружница 17 cm . Пресметај ги плоштината и периметарот натриаголникот.10. Пресметај ги периметарот и плоштината на рамнокрак триаголник со основа 6 dm и висина 4 dm11. Пресметај ја плоштината на рамнокрак триаголник со основа 12 cm и крак 10 cm.12. Периметарот на еден рамнокрак триаголник е 144 cm .Определи ја плоштината ако разликата накракот и основата е 12 cm .13. Пресметај ја плоштината и висината кон кракот на рамнокрак триаголник со основа 20cm икрак 26cm.14. Во рамнокрак триаголник основата е за 2 cm , а кракот за 1 cm подолг од висината.Одреди јанеговата плоштина.15. Најди го радиусот на впишана и опишана кружница околу рамнокрак триаголник со основа 10cm и крак 13 cm.16. Збирот на две страни на еден триаголник е 10 cm , а соодветните висини се 4 cm и 6 cm .Одредија плоштината на триаголникот.17. Страните на еден триаголник се однесуваат како 26:25:3, а неговата плоштина е 9 2m .Пресметајго периметарот и радиусите на впишаната и опишаната кружница.
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Средно општинско училиште “Методи Митевски – Брицо” Делчево18. Со поврзување на темињата на триаголникот со центарот на впишаната кружница се добивааттри триаголници со плоштини 36 2cm , 40 2cm и 68 2cm . Пресметај ги страните на триаголникот.19. Пресметај ја плоштината на ΔАВС, ако се познати b=8cm, c=12cm и аголот α=36°.20. Две страни на ΔАВС се 13cm и 15cm, а висината што одговара на третата страна е 12cm.Пресметај ја плоштината на триаголникот.21. Пресметај ја плоштината на паралелограм чии страни се a=13cm и b=14cm и една дијагонала еd1=15 cm .22. Одреди ја најмалата висина на триаголникот чии страни се 12cm, 15cm и 17cm.23. Пресметај ги радиусите на опишаната и впишаната кружница на триаголникот чии страни 37cm,15cm и 44cm.24. Плоштините на два слични триаголници се 49 cm2 и 64 cm2, а една страна на помалиоттриаголник е 7cm.Одреди ја соодветната страна на поголемиот триаголник и висината штоодговара на таа страна.25. Најголемите страни на два слични триаголници се 35m и 14m, а разликата на нивнитеплоштини е 105 m2. Одреди ги плоштините на триаголниците.26. Страните на еден триаголник се однесуваат како 3:4:5. Пресметај ја неговата плоштина акопериметарот му е 48cm.27. Пресметај го периметарот на триаголник чии страни се однесуваат како 9:10:17, а неговатаплоштина е 144 cm2.28. Страните на триаголникот се однесуваат како 2:3:4, а радиусот на впишаната кружница е
2

15cm . Пресметај го периметарот на триаголникот.29. Пресметај ја плоштината на паралелограм ако дијагоналите му се 40 cm и 74 cm, а едната неговастрана е 51 cm.
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