
Угао - обнављање 
 
 
У шестом разреду знање о угловима користи се при 
изучавању троугла и четвороугла. Због тога би било добро 
подсетити се лекција о угловима и урадити питања и задатке 
који следе (нема рока за израду). 
Ова активност није обавезна, али је пожељна. 
 

 
Питање 1: Какав је угао φ са слике? Допуните реченицу. 
 
Угао са слике је _________________. 

 
Питање 2:  Какви су то упоредни углови ? 
 
Допуните реченицу: 
 
Упоредни углови су ___________________ углови, који се допуњују до ________________ 
угла. 
 
 
Питање 3: Размишљајте о томе каква је сличност, а каква разлика између упоредних и 
суплементних углова. Заокружите ДА или НЕ тако да реченице буде тачне. 
 

Суплементни углови у збиру дају опружен 
угао. ДА  НЕ 

Упоредни углови у збиру дају опружен угао. ДА  НЕ 
Суплементни углови морају бити суседни. ДА  НЕ 

Упоредни углови морају бити суседни. ДА  НЕ 
Два суплементна угла су увек упоредна. ДА  НЕ 
Два упоредна угла су увек суплементна. ДА  НЕ 

 

 
Питање 4: Допуните реченице једном од понуђених речи, тако да буду тачне. 
 
Туп угао је _____________ од свог упоредног угла. 
                         мањи/већи                                                          

Оштар угао је _____________ од свог упоредног угла. 
                               мањи/већи                

 
Питање 5: Размислите, могу ли упоредни углови да буду једнаки? Којој врсти онда они 
припадају?  
 
Допуните реченице једном од понуђених речи, тако да буду тачне. 
 
 

ϕ 



Ако је угао једнак свом упоредном углу, онда је он ____________ угао. 
                                                                                                                                         оштар/туп/прав 
Сваки ______________ угао је једнак половини опруженог угла. 
                          оштар/туп/прав 
 
 
Питање 6: На који начин се обележава прав угао? 
 
 
Питање 7: Допуните реченице једном од понуђених речи, тако да буду тачне. 
 
Сваки оштар угао је ________________ од правог угла. 
                                                                   мањи/већи                                                          
Сваки туп угао је ________________ од правог угла. 
                                                            мањи/већи                                                          
 
Питање 8: Заокружите ДА или НЕ тако да реченице буде тачне. 
 
Комплементни углови не морају да буду 
суседни. ДА  НЕ 

Један од комплементних углова може да буде 
туп. ДА  НЕ 

Један од комплементних углова може да буде 
прав. ДА  НЕ 

Оба комплементна угла могу бити само оштри. ДА  НЕ 
 

 
 
Питање 9: У табели су приказани кругови подељени на једнаке делове. Ако знаш да пун угао 
има 360°, одреди меру угла α у сваком кругу и врсту којој припада. 

 
α = 360° 

Угао α је пун угао. 

 
α = 360° : 2 = 180° 

Угао α је опружен угао. 

 
α = 360° : 3 = _____ 

Угао α је _________ угао. 

 
α = ______ =  ______ 
Угао α је _________ 

угао. 

 
α = ______ = ______ 
Угао α је _________ 

угао. 

 
α = ______ = ______ 

Угао α је _________ угао. 



 
α = ______ = ______ 
Угао α је _________ 

угао. 

 
α = ______ = ______ 
Угао α је _________ 

угао. 

 
α = ______ = ______ 

Угао α је _________ угао. 

 
α = ______ = ______ 
Угао α је _________ 

угао. 

 
α = ______ = ______ 
Угао α је _________ 

угао. 

 
α = ______ = ______ 

Угао α је _________ угао. 
 

 
 
Задатак 1: Запиши све углове са слике тако да им је: 
а) теме тачка G  ________________________________ 
б) теме тачка F  ________________________________ 
в) теме тачка A  ________________________________ 
 
  

 
Задатак 2: Обој конвексне углове бојом како је назначено у табели. 
 
 
 

Угао aObR  bOdR  dOeR  eOaR  
Боја Плава Жута Црвена Зелена 

Задатак 3: Обој конвексне углове бојом како је назначено у табели. 
 

 Угао QPRR  QABR  dCbR  AQPR  
Боја Плава Жута Црвена Сива 

 



 

Задатак 4: Посматрај слике, па размисли о томе на којој су слици углови α и β суседни. 
а)  
 
 

 

б) 
  

 

в) 
 
 

 

г) 
 
 

 

Задатак 5: За дате углове α и β конструиши угао γ = α + β и угао δ = 2α + β 
 
 

 
 

Задатак 6: За дате углове α и β конструиши угао γ = β ‒ α и угао δ = 3α ‒ β 

 

 

 
Задатак 7: Дати су углови  
 

 
 
Конструиши углове: 
 
1) δ = 2α 2) φ = 3β 

 
3) α + β ‒ γ 
 

  
 

Задатак 8: На линијама напиши одговарајуће бројеве тако да једнакости буду  
тачне.  

 

 

а) 1° = ____' 

б) 5° = ____' 

в) 180° = 179° ___' 

г) 120' = ____° 

 

a) 1' = _____'' 

б) 20' = _____'' 

в) 1° = ______'' 

г) 180'' = _____' 

 

a) 12° 34' 63'' = __° __' __'' 

б) 50° 70' 30'' = __° __' __'' 

в) 179° 59' 60'' = __° __' __'' 

г) 89° 59' 60'' = __° __' __'' 

 

a) 45,5° = __° __' 

б) 45° : 2 = __° __' 

в) 45° : 3 = __° __' 



Задатак 9: Израчунај: 

 115° + 65° =  

 112° 55' 41'' + 42° 12' 7'' =  

 56° 34' 3'' + 12° 56' 43'' = 
 

Задатак 10: Израчунај: 

90° ‒ 65° =  
112° 55' 41'' ‒ 42° 12' 7'' =  
 56° 34' 3'' ‒ 12° 56' 43'' = 
 
Задатак 11: Попуни тебелу: 

Угао x = 55° y = 88° 45' 35'' 
Комплементан угао   
Суплементан угао   

 

Задатак 12: Датом црвеном  углу   на слици, користећи се само 
лењиром,  нацртај упоредни угао  . Колико је таквих углова?  Упореди 
  и  . 

Задатак 13: Користећи се лењиром и угломером нацртај угао = 34 o . 
Затим, конструиши угао 4 . Угломером провери прецизност 
конструкције. 

Задатак 14:  Израчунај:  а) 11111 36 : 6 o ;  б) 54 45 18 29 34 42   o o . 

Задатак 15:  Две праве се секу и одређују 4 угла мања од опруженог. Одреди мере 
ових углова ако је збир два угла 258°. 

Задатак 16:  На основу 
података са слике одреди x. 

 

Задатак 17:  а) Угао ߙ је за 
2003′ већи од свог 
комплементног угла. За колико је угао ߙ мањи од свог суплементног угла? 

    б) Угао који је суплементан углу од 1200′, подељен је на четири дела. Први део 
је два пута већи од другог, други је четири пута већи од четвртог, а трећи три пута 
већи од четвртог. Колико износи сваки од ових делова? 

    в) Збир два угла је суплементан са њиховом разликом. Одреди већи од ова два 
угла. 


