
ЧЕТВОРОУГАО 
Подсетимо се на тренутак неких основних појмова. 

*Шта је многоугао? 
Унија многоугаоне линије и унутрашње области је МНОГОУГАО. 
*Шта је то многоугаона линија? 
Изломљена, затворена линија без тачака самопресецања назива се 
МНОГОУГАОНА ЛИНИЈА. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*ЧЕТВОРОУГАО је многоугао који има четири странице(и четири темена и 

унутрашња угла). 

*КОНВЕКСАН ЧЕТВОРОУГАО је четвороугао коме су сви унутрашњи углови 
мањи од опруженог угла. 

 

 

 

 

*ДИЈАГОНАЛА МНОГОУГЛА је дуж која спаја два несуседна темена 
многоугла. 

 

А ово је многоугао, 
заправо петоугао 

Унутрашња област 

Многоугаона линија 

КОНВЕКСАН 
ЧЕТВОРОУГАО А 
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Ово није многоугаона линија јер има 
тачке самопресецања 



Четвороугао има две дијагонале(АС и BD). 

*НЕКОНВЕКСАН ЧЕТВОРОУГАО је четвороугао коме је један унутрашњи 
угао већи од опруженог угла. 

 

 

 

 

*НАПОМЕНА: У наредном периоду разматраћемо само конвексне 
многоуглове. 

*УГЛОВИ ЧЕТВОРОУГЛА*  

 

Подсетимо се:  

 

Посматрајмо сада четвороугао, па га поделимо дијагоналом на два дела: 

  

 

 

*Збир унутрашњих углова четвороугла је 360°, дакле,  α+β+γ+δ=360°. 

 α+β+γ+δ=360° 
 Али  α + α1 = 180° 
 и β + β1 = 180°  
 и γ + γ1 = 180° 
 и δ + δ1 = 180° 
  
 (α+β+γ+δ)+( α1+ β1+ γ1+ δ1)=720° 
 360°+( α1+ β1+ γ1+ δ1)=720° 
  α1+ β1+ γ1+ δ1=720°-360° 
  α1+ β1+ γ1+ δ1=360° 

НЕКОНВЕКСАН 
ЧЕТВОРОУГАО 

>180° 

Збир унутрашњих углова 
сваког троугла је 180° 
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Дијагоналом смо четвороугао 
поделили на два троугла , а у 

сваком троуглу је збир 
унутрашњих углова по 180°, 

дакле: 
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Дакле, збир 

спољашњих углова 
четвороугла је 360° 



*ВРСТЕ ЧЕТВОРОУГЛОВА* 
 
*ПАРАЛЕЛОГРАМ-је четвороугао који има два пара паралелних и 

подударних страница. 
Код паралелограма се дијагонале полове, 
наспрамни углови су подударни а углови са 
узастопним теменима (тј.на истој страници) 
су суплементни (збир им је 180°). 
 
 
 

*ТРАПЕЗ- је четвороугао који има тачно један пар паралелних страница. 
Паралелне странице називају се основице а непаралелне краци трапеза. 
Растојање између основица трапеза назива се висина трапеза. 
Дуж која спаја средине кракова трапеза је средња линија трапеза. 

 
 

 

 

 

*ДЕЛТОИД- је четвороугао који има тачно два пара суседних страница 
подударних а дијагонале су му међусобно нормалне и 
дужа полови краћу. 

 

a и b  су основице, 
c и d  су краци, 
h  је висина а 

m  средња линија трапеза 
и паралелна је основицама 

Дакле то је тај делтоид, па 
са овим сам се играо, ово 

ми личи на змаја 


