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1. (Pozemní stavitelství, technické lyceum)
Planimetrie. Trojúhelník – základní pojmy, rozdělení trojúhelníků, vzorce
pro obvod a obsah, konstrukce trojúhelníků podle věty sss, sus a usu.
Prezentace zpracována v programu GEOGEBRA.

PLANIMETRIE = ROVINNÁ GEOMETRIE

Textová část

TROJÚHELNÍK KLM





vrcholy
strany
vnitřní úhly
vnější úhly

K, L, M
k, l, m
α, β, γ
α´, β´, γ´

α + β + γ = 180°
α + α´ = 180°

α´ = β + γ

(CZ…cyklická záměna)

ROZDĚLENÍ TROJÚHELNÍKŮ
 podle délek stran
 různostranné (obecné)
 rovnoramenné
 rovnostranné
 podle velikosti vnitřních úhlů
 ostroúhlé
 pravoúhlé
 tupoúhlé
OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKU
 obvod trojúhelníku ABC

o=a+b+c

 obsah trojúhelníku ABC

(CZ)

Heronův vzorec
DÚ
 Vyhledej v tabulkách vzorec pro obsah trojúhelníku, ve kterém se vyskytuje poloměr




kružnice vepsané trojúhelníku
kružnice opsané trojúhelníku

 KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU PODLE VĚTY
 sss …dána délka všech tří stran
 sus…dána délka dvou stran a velikost vnitřního úhlu sevřeného těmito stranami
 usu…dána délka jedné strany a velikosti dvou vnitřních úhlů přilehlých k dané straně
DÚ
 sestroj trojúhelník RST, je-li r = 3, s = 4, t = 5
 sestroj trojúhelník KLM, je-li l = 7, m = 11,
 sestroj trojúhelník PQR, je-li r = 8,

(CZ)

Kontrola domácího úkolu
 sestroj trojúhelník RST, je-li r = 3, s = 4, t = 5

 sestroj trojúhelník KLM, je-li l = 7, m = 11,

 sestroj trojúhelník PQR, je-li r = 8,

DÚ
 Vyhledej v tabulkách vzorec pro obsah trojúhelníku, ve kterém se vyskytuje poloměr




kružnice vepsané trojúhelníku
kružnice opsané trojúhelníku

ρ…poloměr kružnice vepsané trojúhelníku

r…poloměr kružnice opsané trojúhelníku

Konstrukce trojúhelníků provedena v programu Geogebra s možností použití krokování
konstrukce v daném programu k prezentaci ve vyučovací hodině.

