
14.07.2008 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ГЕОМЕТРИЈЕ 

1. На дужи АС је изабрана тачка B и над дужима AB, BC, CA као над пречницима су 

конструисане полукружнице k1, k2 и k3 са исте стране праве АС. Нека је D тачка 

кружнице k3 чија се пројекција на дуж АС  поклапа са тачком B. Заједничка тангента 

на кружнице k1 и k2 додирује те кружнице у тачкама F и E редом. 

а) Доказати да је права EF паралелна са тангентом на кружницу k3 у тачки D. 

б) Доказати да је BFDE правоугаоник. 

2. Доказати да код троугла ABC симетрале спољашњих углова секу праве одређене 

наспрамним страницама у колинеарним тачкама. 

3. Конструисати троугао ABC такав да су средишта описаног круга, уписаног круга и   

споља уписаног круга који одговара темену А тог троугла три дате тачке O, S и Sa. 

4. Нека је l описани круг око троугла ABC, ако су P и Q тачке у којима симетрала 

странице BC сече праве AB и АС, доказати да је ψl (P) = Q. 
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