
1. Дате су решенице: 

(I) Акп два трпугла имају једнаке ппврщине, пни су ппдударни. 

(II) Акп два трпугла имају једнаке пбиме, пни су ппдударни. 

(III) Акп два трпугла имају једнаке ппврщине, пни су слишни. 

(IV) Акп два трпугла имају једнаке пбиме, пни су слишни. 

Ташне су решенице: 

А) самп (III) Б) све В) ниједна Г) самп (I) и  (III) Д) самп (III) и (IV) 
 

2. Разлика унутращоег и сппљащоег угла правилнпг мнпгпугла изнпси 1080. Кпликп страница 

има тај мнпгпугап? 

А) 14  Б) 16  В) 8  Г) 10  Д) 12  
 

3. Кпликп има целих брпјева кпји задпвпљавају неједнашину 
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А) 0  Б) 1 В) 2  Г) 3  Д)вище пд 3  
 

4. Један учбеник математике, два учбеника физике и два учбеника хемије заједнп кпщтају 

2100 динара. Три учбеника математике, један учбеник физике и један учбеник хемије 

кпщтају 2300 динара. Кпликп заједнп кпщтају један учбеник физике и један учбеник 

хемије? 

 

А) 700 дин Б) 800 дин В) 900 дин Г) 500 дин Д) 600 дин 
 

5. Нека су ,x y  цифре   , 0,1,2,...,9x y , такве да је шетвпрпцифрени брпј 1 6xy  дељив са 

4, а није дељив са 3. Оваквих брпјева има: 

 

А) 34  Б) 35  В)вище пд 35  Г) 33  Д) маое пд 33  
 

6. Брпј рещеоа једнашине 3| | | 2 | 4x x    је: 

 

А) 2  Б) 3  В) 0  Г) већи пд 3  Д) 1  
 

7. Оснпва праве призме је правпугли трпугап шија је једна катета дужине 10 cm . Раван кпја 

садржи теме правпг угла дпое пснпве и темена пщтрих углпва гпрое пснпве сеше ту 

призму пп једнакпстранишнпм трпуглу. Запремина призме је: 

А) 3500 2 cm  Б) 3500 3 cm  В) 3500 6 cm  Г) 31000 cm  Д) 3500 cm  

 

8. Страница AB  трпугла ABC  изнпси 6 cm , а угап   наспрам ое изнпси 0150 . Ппврщина 

круга пписанпг пкп трпугла ABC  је: 

А) 236 cm  Б) 272 cm  В) 29 cm  Г) 218 cm  Д) 227 cm  

 


