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Anotace
Materiál (DUM – digitální učební materiál) - pracovní list je určen k procvičování učiva
o úhlech, jejich vlastnostech, o typech trojúhelníků, vlastnostech trojúhelníků, znalosti vět
o shodnosti trojúhelníků a konstrukcích trojúhelníků dle vět o shodnosti při využití podmínek
konstrukčních úloh dle vět sss, sus, usu, o osové souměrnosti a s tím související
konstrukce rovinného útvaru podle dané osy a následný zápis požadovanou symbolikou.
Je součástí tematického okruhu Geometrie v rovině – 7. ročník tématu SHODNÉ
ZOBRAZENÍ (shrnutí učiva) pro 7. ročník.
Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice geometrie pro 7. ročník - <ROSECKÁ,
Zdena, et al. Geometrie učebnice pro 7. ročník. [s.l.] : Nová škola, 1998. 86 s. Materiál je
vytvořen tak, aby bylo možné jednotlivé úkoly ve skupině rozdělit odstřihnutím.
Pro snadnější kontrolu je uvedeno i správné řešení, které lze použít při společném
vyhodnocování této činnosti.
Vytvořeno 8. 8. 2011

PRACOVNÍ LIST -- prověřování znalostí o úhlech, vlastnostech trojúhelníků,
shodnosti trojúhelníků podle vět o shodnosti a o osové souměrnosti
Jména členů týmu (na prvním místě zvolený vedoucí týmu):
________________________________________________________________________
Hodnocení: celkem 38 bodů

Dosáhli: ____________

_________________________________________________________________________________
_

I. příklad
II. příklad
F

E


‘

D


100°
‘




30°

94°

C


Urči velikosti úhlů označených
řeckými písmeny
43,5°
 = __________
‘ =
‘ =

A

B

_________
Vypočítej velikosti úhlů, které jsou
vyznačeny písmeny řecké abecedy

__________

 = ___________
3 body

 = _________
 = _________

Napiš název trojúhelníku vzhledem
k velikosti jeho úhlů:

______________________

1 bod

 = __________

4 body

Jakou společnou vlastnost mají trojúhelníky
ABC a CDE ?

______________________

III. příklad

1 bod

IV. příklad

Rozhodni, zda je uvedené tvrzení
pravdivé nebo nepravdivé :

Pojmenuj uvedený rovinný útvar,
narýsuj obraz útvaru v osové souměrnosti
podle uvedený osy o
a zapiš pomocí symboliky

1) Pravoúhlý trojúhelník má všechny
vnitřní úhly pravé

ANO

NE

2) Rovnoramenný trojúhelník má vnitřní
úhly na základně shodné.

ANO

NE

3) Rovnostranný trojúhelník má
tři osy souměrnosti

ANO

o

NE

4) Dvě strany v pravoúhlém
trojúhelníku, které svírají
pravý úhel se nazývají přepony

ANO

NE

5) Tupoúhlý trojúhelník nemá dva
vnitřní úhly tupé

ANO

NE
Rovinný útvar se nazývá:

6) Součet vnitřního a vnějšího úhlu
v trojúhelníku je 180°

_________________________
Zápis osové souměrnosti:

ANO

NE
__________________________
6 bodů

6 bodů

V. příklad

Kolik os souměrnosti mají uvedené útvary?

a)
b)

c)
3 body

VI. příklad
Přiřaď popis konstrukce k obrázku 1 2 nebo 3.
U obrázku popiš vrcholy a strany a barevně vyznač, co znáš.
Očísluj popis konstrukce.

Obr. vlastní

14 bodů

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:

