
SKUPOVI TOČAKA U RAVNINI 

1.) Što je ravnina? 

2.) Kako nazivamo neomeđenu ravnu plohu? 

3.) Što je najmanji dio ravnine? 

4.) Kako označavamo točke? 

5.) U kakvom međusobnom položaju mogu biti ravnina i točka? 

6.) Što je dužina? 

7.) Što su krajevi dužine? 

8.) Da li možemo mjeriti dužinu? Što dobivamo na taj način? 

9.) Što je duljina dužine? 

10.) Kako označavamo duljinu dužine? 

11.) U kakvom međusobnom položaju mogu biti dužina i točka? 

12.) Što je pravac? 

13.) Ima li pravac krajeve? 

14.) Kako označavamo pravac? 

15.) U kakvom međusobnom položaju mogu biti točka i pravac? 

16.) Kako kažemo za točku koja pripada pravcu? 

17.) Ako točka pripada pravcu, kažemo da pravac ___________ tom točkom. 

18.) Koliko pravaca prolazi jednom zadanom točkom? 

19.) Koliko pravaca prolazi dvjema zadanim točkama? 

20.) Koliko pravaca prolazi trima zadanim točkama? 

21.) S koliko je točaka određen pravac? 

22.) Koliko zajedničkih točaka mogu imati dva pravca? 

23.) Ako dva pravca imaju jednu zajedničku točku, tada _______________. 

24.) Kako nazivamo zajedničku točku dvaju pravac koji se sijeku? 

25.) Što je sjecište dvaju pravaca? 

26.) Što je polupravac? 

27.) Da li je polupravac omeđen? 

28.) Kako nazivamo točku koja omeđuje polupravac? 

29.) Što je početna točka polupravca? 

30.) Na što točka koja pripada pravcu dijeli taj polupravac? 

31.) Koliko polupravaca može imati istu početnu točku? 

32.) Na koliko dijelova dijele ravninu dva pravca koji se sijeku? 

33.) Kako označavamo na slici, a kako zapisujemo u tekstu da su dva pravca 

međusobno okomita? 

34.) Imamo zadan pravac i točku izvan njega. Postoji li pravac koji je okomit na 

zadani pravac i prolazi zadanom točkom? Ako da, koliko pravaca? Kako nazivamo 

takav pravac? 

35.) Što je okomica? 



36.) Kako određujemo udaljenost točke od pravca? 

37.) Kako nazivamo pravce koji se ne sijeku? 

38.) Kako još nazivamo usporedne pravce i koja je oznaka usporednosti? 

39.) Dva su polupravca paralelna ako ……………. 

40.) Dva su polupravca okomita ako ……………. 

41.) Koliko pravaca određuje jedna dužina? 

42.) Dvije su dužine paralelne ako………… 

43.) Dvije su dužine okomite ako ……. 

44.) U kakvom su međusobnom položaju dvije dužine koje pripadaju istom pravcu? 

45.) Po čemu se razlikuje oznaka pravca koji prolazi točkama K i R od dužine s 

krajevima K i R? 

46.) Koji su pravci međusobno okomiti? 

47.) Što je kružnica? 

48.) Z točku koja pripada kružnici kažemo da ______ na kružnici, odnosno da 

kružnica __________ tom točkom. 

49.) Prolazi li kružnica svojim središtem? 

50.) Da li kružnici pripada njeno središte? 

51.) Što je polumjer? Koji je drugi naziv? A oznaka? 

52.) Kako nazivamo dužinu koja spaja središte kružnice s nekom točkom na kružnici? 

53.) Kako nazivamo dužinu koja spaja središte kruga s nekom točkom na kružnici? 

54.) Koliko polumjera ima jedna kružnica? Što možemo reći o njihovim duljinama? 

55.) Što je promjer? Koji je drugi naziv? A oznaka? 

56.) Kako nazivamo dužinu koja spaja dvije točke na kružnici i prolazi njenim 

središtem? 

57.) Koliko promjera možemo nacrtati na jednoj kružnici? Što možemo reći o 

njihovim duljinama? 

58.) Što je tetiva? 

59.) Kako nazivamo dužinu koja spaja dvije točke na kružnici? 

60.) Smije li tetiva prolaziti središtem kružnice? 

61.) Koliko tetiva možemo nacrtati na jednoj kružnici? Što možemo reći o njihovim 

duljinama? 

62.) Koja je najdulja tetiva? 

63.) Što je tetiva bliže središtu kružnice, njena duljina je _________. 

64.) U kakvom su odnosu polumjer i promjer? 

65.) U kakvom su odnosu promjer i polumjer? 

66.) Što je krug? 

67.) Što je rub kruga? 

68.) Što je kružni luk? 

69.) Kako nazivamo dio kružnice omeđen dvjema točkama? 



70.) Na što promjer dijeli kružnicu? 

71.) Na što promjer dijeli krug? 

72.) Što je polukrug? 

73.) Kako nazivamo dio kruga omeđen promjerom i polukružnicom? 

74.) Kako nazivamo dio kružnice omeđen rubnim točkama promjera? 

75.) Na što tetiva dijeli krug? 

76.) Što je kružni odsječak? 

77.) Što je kružni isječak? 

78.) Što je kružni vijenac? Koji je drugi naziv? 

79.) Kako nazivamo dio kruga omeđen tetivom i kružnim lukom? 

80.) Kako nazivamo dio kruga omeđen dvama polumjerima i kružnim lukom? 

81.) Kako nazivamo dio ravnine omeđen dvjema koncentričnim kružnicama? 

82.) Kako nazivamo kružnice sa zajedničkim središtem? 

83.) Što su koncentrične kružnice? 

84.) Je li polumjer kružnice dio kružnice? 

85.) Je li polumjer kruga dio kruga? 

86.) Je li polukrug kružni isječak? 

87.) Je li polukrug kružni odsječak? 

88.) Je li polukrug kružni luk? 

89.) Što je pruga? 

90.) Kako nazivamo dio ravnine omeđen dvama paralelnim pravcima? 

91.) Što je presjek dviju pruga? 

92.) Što je paralelogram? 

93.) Kako nazivamo četverokut koji ima da para paralelnih i jednako dugačkih 

stranica? 

94.) Kako nazivamo stranice paralelograma koje nemaju zajednički vrh? 

95.) Kako nazivamo stranice paralelograma koje imaju zajednički vrh? 

96.) Nasuprotne stranice paralelograma su _______ i imaju ______ ______. 

97.) Ako dva vrha paralelograma leže na istoj stranici, onda su oni _________ 

vrhovi. 

98.) Ako dva vrha paralelograma ne leže na istoj stranici, onda su oni _________ 

vrhovi. 

99.) Što je dijagonala paralelograma? 

100.) Što je stranica paralelograma? 

101.) Koje svojstvo imaju dijagonale paralelograma? 

102.) Što je pravokutnik? 

103.) Koja svojstva imaju dijagonale pravokutnika? 

104.) Što je kvadrat? 

105.) Koja svojstva imaju dijagonale kvadrata? 



106.) Što je romb? 

107.) Koja svojstva imaju dijagonale romba? 

108.) Što je zajedničko za kvadrat i romb? 

109.) Po čemu se razlikuju kvadrat i romb? 

110.) Što je zajedničko za kvadrat i pravokutnik? 

111.) Po čemu se razlikuju kvadrat i pravokutnik? 

112.) Po čemu se razlikuju pravokutnik i paralelogram? 

113.) Koja je osnovna mjerna jedinica za duljinu? 

114.) Nabroji mjerne jedinice za duljinu! 

115.) Što je opseg četverokuta? 

116.) Skiciraj paralelogram i označi stranice i napiši formulu po kojoj računamo 

opseg! 

117.) Skiciraj pravokutnik i označi stranice i napiši formule po kojima računamo 

opseg i površinu! 

118.) Skiciraj romb i označi stranice i napiši formulu po kojoj računamo opseg! 

119.) Skiciraj kvadrat i označi stranice i napiši formule po kojima računamo opseg i 

površinu! 

120.) Koja je osnovna mjerna jedinica za površinu? 

121.) Nabroji mjerne jedinice za površinu! 

122.) Koje su stranice paralelograma susjedne,  a koje nasuprotne? 

123.) Što je kut? 

124.) Kako nazivamo dio ravnine omeđen dvama polupravcima sa zajedničkom 

početnom točkom? 

125.) Polupravce koji omeđuju kut nazivamo ___________ ili ___________, a 

zajedničku početnu točku tih polupravaca _________ _______. 

126.) Nabroji vrste kutova (redom po veličini). 

127.) Što je pravi kut? 

128.) Što je šiljasti kut? 

129.) Što je ispruženi kut? 

130.) Što je tupi kut? 

131.) Što je izbočeni kut? 

132.) Što je puni kut? 

133.) Koliko stupnjeva može imati šiljasti kut? 

134.) Koliko stupnjeva može imati pravi kut?  

135.) Koliko stupnjeva može imati tupi kut?  

136.) Koliko stupnjeva može imati ispruženi kut?   

137.) Koliko stupnjeva može imati izbočeni kut? 

138.) Koliko stupnjeva može imati puni kut? 

139.) Kako nazivamo kut koji je manji od pravog kuta? 



140.) Kako nazivamo kut čiji su krakovi međusobno okomiti? 

141.) Kako nazivamo kut koji je veći od pravog, a manji od ispruženog kuta? 

142.) Kako nazivamo kut čiji su krakovi suprotni polupravci istoga pravca? 

143.) Kako nazivamo kut koji je veći od ispruženog, a manji od punog kuta? 

144.) Na što dijele ravninu dva pravca? 

145.) Na što dijele ravninu dva okomita pravca? 

146.) Koliko i kakvih kutova ima pravokutni trokut? 

147.) Koliko i kakvih kutova ima pravokutnik? 

148.) Koliko i kakvih kutova ima kvadrat? 

149.) Koliko i kakvih kutova ima paralelogram? 

150.) Koliko i kakvih kutova ima romb? 

151.) Koja je osnovna mjerna jedinica za veličinu kuta? 

152.) Koje su mjerne jedinice za veličinu kuta manje od stupnja i kako ih 

označavamo? 

153.) Kolika je veličina punog kuta, ispruženog kuta  i pravog kuta? 

154.) Koliki je dio punog kuta ispruženi kut? 

155.) Koliki je dio punog kuta pravi kut? 

156.) Koliki je dio ispruženog kuta pravi kut? 

157.) Čime mjerimo veličine kutova? 

158.) Kako označavamo kutove? 

159.) Kako nazivamo kutove jednakih veličina? 

160.) Što su sukladni kutovi? 

161.) Kako se naziva kut koji ima 360°? 

162.) Kako se naziva kut koji ima 90°? 

163.) Kako se naziva kut koji ima 180°? 

164.) Kako kutne stupnjeve pretvaramo u kutne minute? 

165.) Kako kutne minute pretvaramo u kutne stupnjeve? 

166.) Kako kutne minute pretvaramo u kutne sekunde? 

167.) Kako kutne sekunde pretvaramo u kutne minute? 

168.) Kako kutne stupnjeve pretvaramo u kutne sekunde? 

169.) Kako kutne sekunde pretvaramo u kutne stupnjeve? 

170.) Što su susjedni kutovi? 

171.) Što su sukuti? 

172.) Kako nazivamo dva kuta koji imaju jedan zajednički krak, a ostala dva kraka su 

suprotni polupravci istoga pravca? 

173.) Koliki je zbroj veličina sukuta? 

174.) Koje vrste mogu biti sukuti? 

175.) Kojoj vrsti kutova pripada sukut šiljastog kuta? 

176.) Kojoj vrsti kutova pripada sukut pravog kuta? 



177.) Kojoj vrsti kutova pripada sukut tupog kuta? 

178.) Što su suplementarni kutovi? 

179.) Jesu li sukuti suplementarni kutovi? 

180.) Jesu li suplementarni kutovi sukuti? 

181.) Kako nazivamo dva kuta čiji je zbroj veličina 180°? 

182.) Što su vršni kutovi? 

183.) Kako nazivamo dva kuta koji imaju zajednički vrh, a krakovi jednoga kuta su 

suprotni polupravci krakovima drugoga kuta? 

184.) Što znaš o veličini vršnih kutova? 

185.) Što je trokut? 

186.) Kako nazivamo dio ravnine omeđen trima dužinama uključujući i točke tih 

dužina? 

187.) Koja je oznaka za trokut? 

188.) Na što trebamo paziti pri označavanju vrhova i stranica trokuta? 

189.) Kako nazivamo zajedničku točku dviju stranica trokuta? 

190.) Što je opseg trokuta? 

191.) Kako označavamo opseg trokuta? 

192.) Kako nazivamo zbroj duljina stranica trokuta? 

193.) Nabroji vrste trokuta s obzirom na duljine stranica! 

194.) Što je raznostraničan trokut? 

195.) Kako računamo opseg raznostraničnog trokuta? 

196.) Što je jednakokračan trokut? 

197.) Stranice jednakokračnog trokuta koje su jednake duljine nazivamo _______ 

ili _______, a preostalu stranicu _________ ili _________. 

198.) Kako računamo opseg jednakokračnog trokuta? 

199.) Što su krakovi? 

200.) Što je jednakostraničan trokut? 

201.) Kako računamo opseg jednakostraničnog trokuta? 

202.) Nabroji vrste trokuta s obzirom na veličine kutova! 

203.) Što je šiljastokutni trokut? 

204.) Što je pravokutni trokut? 

205.) Što je tupokutni trokut? 

206.) Može li pravokutni trokut imati šiljasti kut? 

207.) Može li tupokutni trokut imati šiljasti kut? 

208.) Kako nazivamo stranice pravokutnog trokuta? 

209.) Što je hipotenuza? 

210.) Koje svojstvo ima hipotenuza? 

211.) Kako nazivamo najdulju stranicu u pravokutnom trokutu? 

212.) Što su katete? 



213.) Kako nazivamo stranice koje zatvaraju pravi kut u pravokutnom trokutu? 

214.) Može li trokut imati dva prava kuta? 

215.) Može li trokut imati dva tupa kuta? 

216.) Što je simetrala dužine? 

217.) Koji je drugi naziv za simetralu dužine? 

218.) Što je polovište dužine? 

219.) Kako nazivamo pravac koji je okomit na dužinu i prolazi njenim polovištem? 

220.) Kako nazivamo točku na dužini koja je jednako udaljena od krajeva dužine? 

221.) Koje svojstvo ima svaka točka na simetrali dužine? 

222.) Gdje se sijeku simetrale stranica šiljasto Što je osnosimetrična slika dužine? 

223.) kutnog trokuta? 

224.) Gdje se sijeku simetrale stranica pravokutnog trokuta? 

225.) Gdje se sijeku simetrale stranica tupokutnog trokuta? 

226.) Što je opisana kružnica? 

227.) Što je središte opisane kružnice? 

228.) Kako se naziva točka u kojoj simetrala dužine siječe tu dužinu? 

229.) Što mora vrijediti da bi točke A i B bile međusobno osnosimetrične s obzirom 

na pravac a? 

230.) Što je osnosimetrična slika dužine?  

231.) Što je osnosimetrična slika pravca?  

232.) Što je osnosimetrična slika paralelograma?  

233.) Što je osnosimetrična slika trokuta?  

234.) Što je osnosimetrična slika kružnice?  

235.) Što je osnosimetrična slika točke? 

236.) Koliko osi simetrije ima kvadrat? 

237.) Koliko osi simetrije ima jednakostranični trokut? 

238.) Koliko osi simetrije ima jednakokračni trokut? 

239.)  Koliko osi simetrije ima kružnica? 

240.)  Koliko osi simetrije ima dužina? 

241.)  Koliko osi simetrije ima romb? 

242.)  Koliko osi simetrije ima paralelogram? 

243.)  Koliko osi simetrije ima pravokutnik? 

 

 

 

 


