
M 7. B 1. -7. 6. Konstrukce trojúhelníků 

 POKYNY -1) Konstrukce trojúhelníku = konstrukční úloha 

Má ve svém řešení tyto části: rozbor, postup konstrukce, konstrukci (projdi si v učebnici 3. díl strany 

12 a 13 -řešení úlohy B). Probereme pro ΔABC (3 způsoby zadání pro konstrukci jednoho Δ).  

Do sešitu vypracuj rozbor a konstrukci podle toho, jak je uvedeno stručně v prezentaci. 

Nejdříve si přečti tuto stránku, kde jsou vysvětleny některé věci.  

Rozbor – náčrtek+ napíšeme, zda lze trojúhelník sestrojit a kde leží C. 

Konstrukce- přesně narýsování Δ ABC. (Postup konstrukce zatím nemusíte psát. Ale můžete ☺.) 

1. způsob- ze tří stran (zadány jsou velikosti všech 3 stran a, b, c)- začínáme od jedné strany 

       a = 6 cm, b = 8 cm, c = 10 cm  -  „ strana, strana, strana“= sss, 

2. způsob – ze dvou stran a úhlu jimi sevřeném (možnosti zadání: a, b, γ-a, c, β-b, c, α) 

       a=6cm, c= 10 cm, β= 53°    -„strana, úhel, strana“ = sus 

3. způsob- z jedné strany a dvou úhlů k ní přilehlých (možnosti zadání: a, β, γ- b, α,γ- c, α, β) 

       c = 10 cm, α = 37°, β= 53°   -„ úhel, strana, úhel“= usu 

Vidíme, že u jednotlivých způsobů je víc možností pro zadání nebo postupů při sestrojování Δ ABC. 

Domluvíme se, že v našich třech příkladech vždy začneme rýsovat od strany c = AB.  

Postupným rýsováním doplníme vrchol C, protože na začátku po narýsování úsečky AB je poloha C 

ještě neznámá. Vždy ho sestrojíme jako průsečík dvou „věcí“ (geometrických útvarů).  

U 1. způsobu víme, že jsou to dvě kružnice např. k, l. Vrchol C je průsečík kružnic. 

U dalších dvou způsobů jsou zadány úhly. Při rýsování úhlu použijeme  pomocný bod na rameni úhlu. 

Uděláme pro něj čárku někde na polopřímce začínající ve vrcholu úhlu a pojmenujeme ho např. X, Y.  

U 2. způsobu budeme úhel β rýsovat jako úhel ABX  s pomocným bodem X. (Nemůžeme psát C, 

protože ještě nevíme, kde C bude  přesně ležet. Vrchol C bude někde na rameni BX). Jako druhou 

„věc“, která přesně určí polohu C, použijeme kružnici k (B, 6cm).  Vrchol C bude průsečík polopřímky 

BX a kružnice k. 

U 3. způsobu si pomůžeme ještě při rýsování úhlu α bodem Y. Úhel α rýsujeme jako úhel BAY. Vrchol 

C potom leží v průsečíku 2 polopřímek (ramen 2 úhlů) AY a BX. 

Nejdříve rýsujeme slabě. Nakonec silněji vyznačíme obvod Δ ABC. To je výsledek úlohy. 

2) V příloze máte další dva pracovní listy, které se budou odevzdávat a známkovat.  

Termín odevzdání je čtvrtek 4. 6. do 12 hodin. Krabici můžete využít ve čtvrtek v době 9-12 hodin. 

Přeji krásné dny s matematikou a doufám, že se ozvete všichni (i žáci s čísly 4, 8, 9, 12, 16, 18,20).  

 


