
Trojuholník – rovnoramenný, rovnostranný (pravidelný šesťuholník, viacuholník)  

Konštrukcie bez postupu konštrukcie ale pomocou náčrtu: 

1. Narysuj rovnostranný trojuholník s veľkosťou strán a = b = c = 5 cm. 

2. Narysuj rovnoramenný trojuholník s veľkosťou strán  c = 6 cm, a = b = 4 cm. 

3. Narysuj rôznostranný trojuholník s veľkosťou strán a = 5 cm, b = 6 cm  c = 8 cm. 

4. Narysuj jeden rovnoramenný trojuholník, ktorý je         

a) tupouhlý,  s ramenami dĺžky 6 cm     

b) ostrouhlý, s ramenami dĺžky 4 cm  

c) pravouhlý, s ramenami dĺžky 5 cm.   

Ktorá strana trojuholníka je najdlhšia v jednotlivých prípadoch?  

 

 

Výpočty trojuholníkov: 

1. Vypočítaj všetky vnútorné uhly rovnoramenného trojuholníka, ak veľkosť jedného vonkajšieho uhla je:     

 a)   α’=  56°             b) β‘ =142°             c) γ‘ = 104°34´  

2. Vypočítaj zvyšné vonkajšie a vnútorné uhly trojuholníka ABC, ak platí :  

a) α= 55°; β´= 120°                                 b) α´= 85°; γ = 44°24´                     c)  γ´= 90°; β= 76°44´  

3. V trojuholníku sú dané dva vnútorné uhly, rozhodnite, či je to trojuholník ostrouhlý,  

pravouhlý, tupouhlý. Ktorý z nich je rovnoramenný? ABC (30°, 60°), DEF (45°, 90°),  

GHI (40°, 40°), JKL (60°, 60°), MNO (50°,80°), PRS (10°,75°), TUV (46°, 88°)  

5. Uhol   VRT  rovnoramenného trojuholníka  VRT  má veľkosť 126°. Vypočítaj veľkosť zvyšných dvoch vnútorných 

uhlov a veľkosti všetkých vonkajších uhlov.  

6. Aká je veľkosť vnútorných a vonkajších uhlov v ľubovoľnom rovnostrannom trojuholníku?  

7. Narysuj ľubovoľný rovnostranný trojuholníky. Zapíš veľkosti jeho strán a zisti a zapíš jeho obvod. 

8. Narysuj rovnostranný trojuholník ABC, ak a = 5 cm. Zostroj stredy všetkých strán tohto trojuholníka, označ ich 

S, T, U. Aký je trojuholník STU, aký je jeho obvod?  

9.  Urob si náčrt pravidelného 6-uholníka. Z koľkých rovnoramenných trojuholníkov sa dá zložiť – vyznač to 

v náčrte! Aké sú vnútorné uhly v trojuholníkoch (najprv urč uhol pri hlavnom vrchole - strede).    

Potom narysuj pravidelný šesťuholník. So stranou dĺžky 4 cm. Použi video   

https://www.youtube.com/watch?v=wz-zPKHbWd0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wz-zPKHbWd0

