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1. ÚLOHA:
Stránku si připrav na šířku. K dolnímu okraji stránky narýsuj přímku p. Na té
přibližně uprostřed vyznač úsečku /AB/ = 6 cm. Strana AB je jednou ze čtyř
stran čtverce ABCD, který narýsuj. Strana CD je základnou pro trojúhelník CDE,
kde platí, že /DE/ = 4 cm a /CE/ = 40 mm.
Na úsečce AB vyznač přesně uprostřed střed S. Od středu S naměř na každou
stranu 1 cm. Tak vznikly body K a L. Z těchto dvou vzniklých bodů vztyč kolmici,
jejíž délka je 2 cm. Oba nově vzniklé body pojmenuj M, N a spoj je. Vznikl ti tak
čtverec KLMN.
Pravítko přilož tak, abys měl spojené body S a E. Nad vrchol E trojúhelníku CDE
odměř vzdálenost 7 cm a vyznač střed T kružnice k, jejíž poloměr jsou 2 cm.
Středem kružnice veď 10 pravidelně rozložených přímek po celém obvodu
kružnice. Všechny přímky musí kružnici přesahovat směrem ven.
Na přímce p na pravé straně od čtverce ABCD vyznač ve vzdálenosti 5 a 6,5 cm
od bodu B dva body. Těmito body veď kolmici 8 cm dlouhou směrem vzhůru.
Konečné body spoj. Vznikl ti tak obdélník STUV. Horní strana obdélníku má
velikost 1,5 cm a je základnou rovnostranného trojúhelníku UVY. Horní vrchol
trojúhelníku je středem kružnice t, jejíž průměr je 12 cm.
Na přímce p na levou stranu od čtverce ABCD vyznač 5 bodů, které jsou od sebe
pravidelně vzdáleny 15 mm. Z těchto pěti bodů vztyč pět kolmic. První, třetí a
pátá kolmice je vysoká 4 cm. Druhá a čtvrtá kolmice je 3 cm vysoká.
Ve výšce 2 cm veď rovnoběžku s přímkou p po celé délce pěti vztyčených
kolmic.

Vymysli jméno pro narýsovaný obrázek a řekni, co ti připomíná.
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2. ÚLOHA
List si připrav na výšku. Do středu listu narýsuj obdélník ABCD, kde /AB/ = 5 cm,
/BC/ = 7 cm. Na pravé straně dole od bodu B naměř ve směru k bodu A 2 cm a
vztyč v tomto místě kolmici 3 cm vysokou. Z bodu B ve směru úsečky BC naměř
3 cm. Tyto dva vzniklé body spoj.
Z bodu D naměř 2 cm ve směru úsečky DC. Vznikl ti tak bod O. Bodem O veď
rovnoběžku s úsečkou DA. Z bodu D naměř 3 cm ve směru úsečky DA. Z tohoto
vzniklého bodu veď kolmici, až se protne s přímkou rovnoběžnou s AD.
Úsečkou DC veď napravo i nalevo přímku p. Pravítko přilož k obdélníku tak, aby
se vytvořila úhlopříčka BD. Úhlopříčku však nevyznačuj. Veď polopřímku m
z bodu D vně obdélníku.
Pravítko přilož k obdélníku tak, aby se vytvořila úhlopříčka AC. Úhlopříčku však
nevyznačuj. Veď polopřímku n z bodu C vně obdélníku.
Narýsuj trojúhelník, jehož základnou je úsečka CD obdélníku ABCD. Tento
trojúhelník je rovnoramenný a jeho strana je 3 cm dlouhá. Vzniklý vrchol
pojmenuj E.
Narýsujte kružnici k (E, d = 2 cm)
Vrchol A obdélníku ABCD je jedním z vrcholů různostranného trojúhelníku AXY
libovolné velikosti a tvaru.
Vrchol B obdélníku ABCD je jedním z vrcholů různostranného trojúhelníku BUV
libovolného velikosti a tvaru.

Autorem materiálů a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Divišková.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Pracovní list pro učitele
1. úloha

2. úloha

Autorem materiálů a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Divišková.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

