
КОНСТРУКЦИЈА ТРОУГЛА 

 Шта је троугао? 

 Који су основни 

елементи троугла? 

 Како се обиљежавају 

тјемена, странице и 

углови? 

 Колико износи збир 

унутрашњих, а колико 

збир спољашњих 

углова у троуглу? 

 

 Како гласи однос 

страница у троуглу? 

 Како гласи однос 

страница и углова у 

троуглу? 

 Које су врсте троугла 

према страницама и 

угловима? 

 



КОНСТРУКЦИЈА ТРОУГЛА 

 Кад кажемо да су два троугла подударна? 

 Како гласе стaвови о подударности троуглова? 

 Шта је потребно да знамо о неком троуглу да 

би он био потпуно одређен? 

 

 

 



КОНСТРУКЦИЈА ТРОУГЛА 

Одговоре на то питање можемо и овако формулисати: 

 СУС. Ако су дате (познате) двије странице неког 
троугла и (познат) угао између њих, тада је тај троугао 
потпуно одређен. 

 УСУ. Ако је дата једна страница неког троугла и 
углови који налијежу на ту страницу, тада је тај 
троугао потпуно одређен. 

 ССУ. Ако су дате двије странице неког троугла и угао 
наспрам веће од њих, тада је тај троугао потпуно 
одређен. 

 ССС. Ако су дате све три странице неког троугла, тада је 
тај троугао потпуно одређен. 

 

 

 



КОНСТРУКЦИЈА ТРОУГЛА 

При рјешавању конструктивних задатака пролазимо 
кроз четири етапе: 

 анализа-претходно разматрање датих услова и 
начина конструкције 

 конструкција-извођење и опис поступка 
конструисања 

 доказ-утврђивање да добијана фигура задовољава 
дате услове 

 дискусија-испитивање услова под којим се 
задатак може ријешити и колико рјешења има 

 

 



КОНСТРУКЦИЈА ТРОУГЛА 

 Ако су за конструкцију дати само основни елементи 
троугла (странице и углови), онда су то основне 
конструкције троуглова. 

 Конструкцију троугла сводимо на одређивање његових 
тјемена, три тачке, а тачке се добијају у пресјеку двије 
праве, праве и кружнице или двије кружнице. 

 За основну конструкцију троугла, као и за подударност 
троуглова, потребна су у општем случају три његова 
елемента 

 За неке троуглове, као што су једнакокраки и 
једнакостранични троугао, број потребних елемената је 
мањи 


