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Ојлерова права  и кружница у шестом разреду основне школе 
 
 
 

Један од највећих, а свакако најпродуктивнији математичар (преко 800 објављених 
радова) осамнаестог века, Леонард Ојлер, је био швајцарски математичар, рођен у Базелу 
1707. године у свештеничкој породици. Он је можда и последњи математичар и научник 
уопште који је у различитим областима долазио до великих открића. Не умањујући 
величину овог генија, треба поменути и чувену изреку: „Некада су и другоразредни 
математичари долазили до прворазредних открића. Данас, прворазредни математичари не 
могу да дођу ни до другоразредних открића“. Услед различитих интересовања не чуди да 
се никада није враћао на своја ранија открића и радове, па је то случај и са открићем 
колинеарности три значајне тачке у троуглу. Наиме, он је у свом делу „Једноставно 
решење веома тешког задатка у геометрији“ из 1767. године, онако успут, скроз у његовом 
духу, приметио везу између растојања ортоцентра, тежишта и центра описане кружнице и 
не задржавајући се даље оставио наследницима да ово његово опажање докажу користећи 
геометријски приступ (његов доказ је био чисто аналитички: видети [1]). 

Анализирајући геометријске доказе егзистенције Ојлерове праве можемо их 
поделити у две групе: коришћењем сличности троуглова и коришћењем хомотетије  ([3] ,   
[4] , [5]). Обe врсте захтевају значајну геометријску поткованост и нису разумљиви или су 
сасвим недоступни (хомотетија) великом броју ученика основне школе. Како су значајне 
тачке троугла предмет изучавања у шестом разреду, тада је и интересовање за ову област 
највеће, тако да није чудно да ова интересантна чињеница буде пренебрегнута током 
читавог школовања.   

Да ли су докази који следе примерени узрасту детета од дванаест година оставићу 
на процену другима, али свакако је примамљиво то да се користе добро познате чињенице 
сваком просечном ученику. Потребно предзнање је дато у виду четири полазна тврђења 
чији се докази могу наћи уџбенику математике тог узраста (сад их свакако имамо 
прегршт), а сами докази су дати по фазама које су илустроване цртежима из којих су 
избачени сви непотребни елементи.  

Осим Ојлерове праве није лоше осврнути се и на Ојлерову кружницу, из простог 
разлога што се она може посматрати са рестрикцијама ( нпр. као кружница 6 тачака) и 
самим тим прилагодити ученицима којима је девет тачака превелики број у само једном 
задатку.  
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Полазна тврђења: 
1. Углови које образују две паралелне праве на трансверзали су једнаки или 

суплементни (пети разред).  
2. Средња линија троугла је паралелна са наспрамном страницом и два пута је 

краћа од ње. [2]  
3. Дијагонале паралелограма се полове. [2] 
4. Тежишне дужи троугла секу се у истој тачки, тежишту троугла. Дуж од темена 

до тежишта је два пута већа од дужи од тежишта до средишта наспрамне 
странице. [2] 

 
Тврђење 1: Нека је тачка D пресек нормале из темена А на страницу AC и нормале 

из темена B на страницу BC. Тада је средиште дужи CD центар описане кружнице 
троугла ABC.  

Доказ: Обележићемо са О средиште дужи CD. Како је дуж ОА1 средња линија 
троугла DCB то је  права ОА1 паралелна са правом BD. Права BC је трансверзала ове 
две праве, па их обе сече под углом од 90º. Према томе, права ОА1 је нормална на 
страницу троугла BC, она је њена симетрала. Слично, закључујемо да је права ОB1 
симетрала странице АC, па је тачка О центар описане кружнице троугла ABC.  

 
Напомена: Ово тврђење је могуће доказати и преко једнакости тежишне дужи над хипотенузом и 

половине хипотенузе (Ц.О.К. правоуглог троугла лежи на средини хипотенузе). Други приступ би могао 
бити да се тачка D уведе тако да је дуж CD пречник описане кружнице, па затим да се докаже да су углови 
CAD и CBD прави.  

 
Слика 1 - Центар описане кружнице је на средишту дужи CD.  
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     Тврђење 2: Нека је тачка H ортоцентар троугла, тачка C1 средиште дужи АB, а 
тачка D пресек нормале из темена А на страницу AC и нормале из темена B на страницу 
BC ( као у тврђењу 1). Тада је тачка C1 средиште дужи HD. 

Доказ: Четвороугао AHBD је паралелограм, јер су праве -  носиоци његових 
наспрамних страница паралелне. Наиме, и права AD и права BB' су нормалне на страницу 
AC, па су самим тим међусобно паралелне (да нису, добили бисмо троугао чији је збир 
унутршњих углова већи од два права угла, што је немогуће). Исто тако, закључујемо да су 
и праве АА' ( којој припада страница АН) и BD такође паралелне.  
 Страница АB је дијагонала посматраног паралелограма, па је њено средиште, тачка 
C1 пресек дијагонала. Друга дијагонала паралелограма AHBD је управо дуж HD, те се 
тачка C1 налази на дужи HD и она је њено средиште.  
 
 
 

Слика 2 – Дуж HD и страница АB имају заједничко средиште (AHBD је паралелограм). 
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   Теорема о Ојлеровој прави: Ортоцентар H, тежишна дуж Т и центар описане 
кружнице О налазе се на истој прави и дуж HТ је два пута већа од дужи ТО.  
  Доказ: На основу тврђења 1 и 2 имамо да важи:  CО = DО  и HC1 = C1D (тачка D је 
пресек нормала из темена А и B на странице АC и BC).  

Посматрајмо троуглове HCD и АCB са заједничким теменом C. Како је HC1 = C1D 
и АC1 = C1B то је дуж C1C заједничка тежишна дуж за два посматрана троугла, па им се и 
тежишта поклапају. Пошто је дуж HО друга тежишна дуж троугла HCD (јер је CО = ОD), 
добијамо да су тачке H,Т и О колинеарне (на истој правој) и дуж HТ је два пута већа од 
дужи ТО.     

 
Слика 3 - Троуглови ACB и HCD деле исту тежишну дуж, па самим тим деле  и тежиште. 
 

Тврђење 3:  Ако је H' осносиметрична слика тачке H у односу на праву АB, тада се 
она налази на описаној кружници троугла АBC. 
 Доказ: Дужи C'C1  и H'D су паралелне, као средња линија и основица троугла H'СD 
(HC' = C'H' је особина осне симетрије, HC1 = C1D важи на основу тврђења 2 ). Како је CC' 
нормална на C'C1 то је нормална и на H'D, па је угао CH'D прав. Пошто је CD пречник 
круга, а угао код тачке CH'D прав, то на основу особине да је половина хипотенузе једнака 
тежишној дужи правог угла добијамо CO = H'O = DO.  
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Слика 4 -  Тачка H' је на описаној кружници троугла АВС 
 

Нека су тачке HA, HB, HC средишта дужи AH, BH и CH, тачке A1 B1 C1 средишта 
страница a, b и c,  а тачке A', B', C' подножја висина из темена A, B и C.  Докажимо да 
важи:  

Теорема о Ојлеровој кружници: Кружницa чији је центар тачка Е, средиште дужи 
ОН, а полупречник једнак половини полупречника описане кружнице, садржи тачке A1 B1 
C1 A' B' C' HA HB HC    
 Доказ: Доказаћемо да важи EHc = EC1 = EC' = r / 2, где је r полупречник описане 
кружнице око троугла АВС. Слично се може показати и за осталих 6 тачака посматрајући 
троугао из правца темена А, односно из правца темена В.  
- Како је дуж EHc средња линија троугла OHC (Е је средиште дужи ОН, HC је средиште 
дужи НС)  , она је једнака половини дужине своје основице OC, тј. EHc = OC / 2 = r / 2.  
 
- Слично је и дуж EC1 средња линија троугла OHD (тачка C1 је средиште дужи HD, 
тврђење 2), па је EC1 = OD / 2 = r / 2.  
 
- На крају, на основу тврђења 3, HC' =  C'H', па је дуж EC' је средња линија троугла ОНН'.  
На основу тога имамо да важи EC' = OН' / 2 = r / 2.  
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Слика 5 – Дужи EHc , EC1 и EC' једнаке су половини полупречника кружнице описане око 
троугла ABC 

 
 

Задаци 
 
1. Доказати да је четвороугао HCHАC1A1 правоугаоник (Помоћ: HCHА је средња 

линија троугла AHC). 
2. Нека се тачка Х налази на описаној кружници. Доказати да средиште дужи ХН (Н 

је ортоцентар троугла) припада Ојлеровој кружници.  
3. Конструисати троугао АВС, тако да дате три тачке А, О, Н буду теме, центар 

описане кружнице и ортоцентар тог троугла.  
4. Нека је тачка D изабрана на описаној кружници троугла АВС, тако да је дуж CD 

њен пречник, а тачка С' је подножје висине из темена С. Доказати да троуглови 
АCC` и DCB имају једнаке углове (слични су).  

5. Доказати Ојлеров образац за површину троугла: 
R

abcP
4

 , R – пречник описане 

кружнице. (Помоћ: Користити пропорционалност одговарајућих страница 
троуглова из претходног задатка  и формулу за површину троугла). 

 
Напомена: Задаци 4. и 5. захтевају познавање градива седмог разреда. 
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