ученик:	V   одд.	датум:  	
 Тема 2Б: ГЕОМЕТРИЈА И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ 
Местоположба на координатна мрежа.
Рефлексија. Транслација. Нормални и паралелни прави
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	Нацртај ги и обележи ги точките во координатната мрежа.

Нацртај отсечки со кои ќе ги поврзеш точките, а потоа запиши го името на 2Д формата што ја доби.

file_1.png



а) А(2,3), B(5,3), C(5,0)   откако ги поврзав
точките добив   	
б) D(8,10), E(11,13), F(8,16), G(5,13)  откако ги
поврзав точките добив  	
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	Според цртежот одреди како е добиена обоената фигура од необоената: .
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а) со ротација
а) со ротација
а) со ротација

б) со транслација
б) со транслација
б) со транслација

в) со рефлексија (осна симетрија)
в) со рефлексија (осна симетрија)
в) со рефлексија
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	Каквa е заемната положба на правите? Заокружи го точниот одговор под секоја слика.
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а) правите се нормални	а) правите се нормални	а) правите се нормални б) правите се паралелни	б) правите се паралелни	б) правите се паралелни в) правите се сечат	в) правите се сечат	в) правите се сечат
3/
	Нормалните прави се сечат под	агол.	1/
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	Нацртај права b што минува низ точката М и е нормална на правата а. Потоа, нацртај права d што минува низ точката М и е паралелна на правата а.

Каква е заемната положба на правите а и d ?

М
·


а
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Правите b и d се		6/
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	Фигурата на цртежот транслирај ја (помести ја) за 4 единици нагоре и за 2 единици десно.

Запиши ги координатите на точките М1(	) N1(	) K1(	) L1(	)	8/
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очекувани резултати
да
не
делумно
Умее да чита и знае да внесува координати во првиот квадрант



Може да предвиди каде ќе биде многуаголникот после рефлексијата, ротација или транслација



Препознава нормални и паралелни прави



Црта паралелни и нормални прави по дадени инструкции



Ја разбира транслацијата како движење по права линија



Прави транслација на многуаголник во координатна мрежа



вкупно бодови   34/



родител:  	
 наставник:  	

