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1. Vrh mnogokuta je...

2. Što je dijagonala mnogokuta?

3. Koliki je zbroj veličina kutova u trokutu?

4. Koji je mnogokut pravilni mnogokut?

A zajednička točka ne susjednih stranica.

B ne zajednička točka susjednih stranica.

C zajednička točka susjednih stranica.

D ne zajednička točka ne susjednih stranica..

A pravac

B dužina koja spaja dva nesusjedna vrha mnogokuta

C zbroj veličina kutova

D konveksni trokut

A 360°

B 365°

C 180°

D 90°

E 540°

A mnogokut čije su sve stranice jednake duljine i svi unutarnji kutovi jednakih veličina

B mnogokut koji ima manje od četiri stranice i kuteve različitih duljina

C mnogokut koji ima barem jedan pravi kut

D mnogokut kojemu su sve stranice različite duljine



5. Koliki je zbroj veličina kutova u četverokutu?

6. Kako nazivamo pravilni trokut?

7. Kako nazivamo pravilni četverokut?

8. Što je opseg mnogokuta?

9. Konveksni mnogokut je mnogokut koji sadržava spojnicu svakih svojih dviju točaka.

A jednakokračni trokut

B jednakostranični trokut

C raznostraničan trokut

D pravokutan trokut

E tupokutan trokut

F šiljastokutan trokut

A pravokutnik

B kvadrat

C kvadar

D paralelogram

A zbroj duljina svih stranica mnogokuta

B zbroj duljina svake druge stranice mnogokuta

C duljina jedne stranice mnogokuta

D umnožak svih duljina stranica mnogokuta

T True

F False



10. Kako nazivamo najmanji mnogokut?

11. Koliki je zbroj mjera vanjskih kutova?

12. Kako nazivamo mnogokut kojemu su sve stranice sukladne i svi kutovi međusobno jednaki?

13. Spojnica dvaju nesusjednih vrhova se zove pravac.

14. Dužine koje omeđuju mnogokut su

A 180°

B 720°

C 360°

D 365°

T True

F False

A dijagonale.

B stranice.

C uvijek 3cm.

D istih duljina.



15. Kako računamo broj dijagonala iz jednog vrha n-terokuta?

16. Koja je formula za izračunavanje veličine središnjeg n-terokuta?

17. Zajednička točka susjednih stranica nazivamo vrhom.

18. Formula za izračunavanje ukupnog broja dijagonala n-terokuta je

19. Kako nazivamo skup svih točaka ravnine omeđenih dužinama?

A 180°/n

B 365°/n

C 180°/n

D 360°/n

T True

F False

A n(n-2)/2.

B n(n-2)/3.

C n(n-3)/3.

D n(n-3)/2.

E n(n-4)/2.



20. Formula za izračunavanje zbroja mjera unutarnjih kutova n-terokuta je (n-3)*180°.

21. Kako nazivamo jednom riječju zbroj duljina svih stranica?

T True

F False


