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Pracovní list : Trojúhelník –základní pojmy
1) a) Sestrojte libovolný tupoúhlý trojúhelník ABC, popište jeho vrcholy, strany a vnitřní úhly.

b) zapište trojúhelník ABC pomocí symbolu Δ všemi možnými způsoby:
………………………………………………………………………………..
c) Změřte a zapište velikosti stran a úhlů tohoto trojúhelníka.

2) Ověřte, zda existují následující trojúhelníky a pokud ano, určete jejich obvod:
a) ΔABC: a = b = c = 4,8 cm
b) ΔKLM: k = l = 3 cm, m = 8 cm
c) ΔDEF: d = 5cm, e = 0,4 dm, f = 30 mm.

3) Sestroj trojúhelník DEF z úlohy2) a rozhodni o druhu tohoto trojúhelníka a správně pojmenuj
jeho strany.

4) Určete velikost neznámého úhlu na obrázcích.
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5) Doplňte následující tabulku, jestliže vnitřní úhly trojúhelníka jsou označeny α, β, γ a vnější úhly
α1, β1, γ1.

α

β

300

γ

α1

β1

γ1

1200
650

1200
280
510 40´

520
1480 20´

6) Lze sestrojit trojúhelník KLM, jehož vnější úhel při vrcholu M má velikost 1100 a velikosti
vnitřních úhlů při vrcholech K, L jsou:
a) 800 a 400

b) 650 a650

c) 700 a 400

d) 550 a 1050

