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Pracovní list – Vlastnosti trojúhelníku

1. Popiš trojúhelník vrcholy A, B, C
2. Změř všechny úhly v trojúhelníku ABC a zapiš velikosti jeho úhlů

_____________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
3. Urči, o jaký typ trojúhelníku se jedná na základě tvého měření
 ______________________________________________________
4. Změř a zapiš velikost strany
 a = ___________________________________________________
5. Narýsuj těžnici tc a zapiš její velikost
 tc =___________________________________________________
6. Definuj pojem těžiště, napiš jaké má vlastnosti a zakresli ho do obrázku
 ______________________________________________________
______________________________________________________
7. Narýsuj výšku va a zapiš její velikost
 va =__________________________________________________
8. Vyznač do obrázku střední příčku A1B1 a napiš její velikost
 ______________________________________________________

9. Narýsuj
 těžnice v trojúhelníku ABC a vyznač těžiště T
 odhadni a potom změř úhly v Δ ABC

odhad  = ______ naměřená hodnota  = ______

odhad  = ______ naměřená hodnota  = ______

odhad  = ______ naměřená hodnota  = ______
 Napiš o jaký Δ se jedná _________________________________
 Dorýsuj do trojúhelníku výšky a urči jejich průsečík
 Napiš, co platí pro průsečík výšek tohoto trojúhelníku
______________________________________________________
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Pracovní list – Vlastnosti trojúhelníku - řešení
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1. Popiš trojúhelník vrcholy A, B, C
2. Změř všechny úhly v trojúhelníku ABC a zapiš velikosti jeho úhlů

42°

124°

15°
3. Urči, o jaký typ trojúhelníku se jedná na základě tvého měření
 tupoúhlý
4. Změř a zapiš velikost strany
 a = 4,4 cm
5. Narýsuj těžnici tc a zapiš její velikost
 tc = 4,8 cm
6. Definuj pojem těžiště, napiš jaké má vlastnosti a zakresli ho do obrázku
 Těžiště je průsečík těžnic ta, tb, tc. Značíme T. Vzdálenost těžiště od
vrcholu je roven

2
délky dané těžnice.
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7. Narýsuj výšku va a zapiš její velikost
 va = 9,5 cm
8. Vyznač do obrázku střední příčku A1B1 a napiš její velikost
 |A1B1| = 7,1 cm
9. Narýsuj

 těžnice v trojúhelníku ABC a vyznač těžiště T
 odhadni a potom změř úhly v Δ ABC

odhad  = ______ naměřená hodnota  = 90°

odhad  = ______ naměřená hodnota  = 41°

odhad  = ______ naměřená hodnota  = 49°
 Napiš o jaký Δ se jedná pravoúhlý
 Dorýsuj do trojúhelníku výšky a urči jejich průsečík
 Napiš, co platí pro průsečík výšek tohoto trojúhelníku
V pravoúhlém trojúhelníku se výšky protínají ve vrcholu
trojúhelníka.
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