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Příjmení a jméno: Klikněte sem a zadejte text.  

Datum: Klikněte sem a zadejte datum. 

Třída: Zadejte třídu. 

Označte správná tvrzení: 

Příklad č.1:   Kružnice trojúhelníku opsaná  

 se dotýká všech stran trojúhelníka. 

prochází vrcholy trojúhelníku. 

má střed v těžišti trojúhelníku. 

 existuje pouze pro rovnostranný trojúhelník. 
 

Příklad č.2:   Výška v trojúhelníku je 

spojnice vrcholu a středu protější strany. 

kolmice spuštěná z vrcholu trojúhelníku na osu protější strany. 

 kolmice spuštěná z vrcholu trojúhelníku na protější stranu. 

 spojnice středů stran trojúhelníku. 
 

Příklad č.3:   Těžnice v trojúhelníku je 

 spojnice vrcholu a středu protější strany. 

kolmice spuštěná z vrcholu na osu protější strany. 

kolmice spuštěná z vrcholu trojúhelníhu na protější stranu. 

spojnice středů stran trojúhelníku. 

 

Příklad č.4:   Kružnice trojúhelníku vepsaná 

 se dotýká všech stran trojúhelníka. 

 prochází vrcholy trojúhelníka. 

 má střed v těžišti trojúhelníku. 

existuje pouze pro rovnostranný trojúhelník. 
 

Příklad č.5:  Orthocentrum je  

průsečík težnic v trojúhelníku. 

průsečík výšek trojúhelníku. 

průsečík os stran trojúhelníku. 

průsečík os úhlů trojúhelníku. 
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Příklad č.6:  Jaká je podmínka existence trojúhelníku? 

Existence tří bodů v rovině. 

Platnost pythagorovy věty. 

Splnění trojúhelníkové nerovnosti. 

Vnitřní úhly trojúhelníku musí být ostré. 

 

Příklad č.7:  Jak dělíme trojúhelníky podle délek stran? 

rovnostranné, různostranné, rovnoramenné 

pravoúhlé, rovnostranné, souměrné 

ostré, tupé, liché 

pravostranné, levostranné, středostranné 

 

Příklad č.8:  Střední příčka v trojúhelníku je 

kolmice na stranu vedená středem strany trojúhelníku. 

spojnice středů stran trojúhelníku. 

spojnice středu strany a protějšího vrcholu trojúhelníku. 

poloměr kružnice opsané trojúhelníku. 

 

Příklad č.9:   Které útvary se v trojúhelníku protínají v jednom bodě? 

výšky, těžnice, osy stran, osy úhlů 

výšky, těžnice, střední příčky 

jen těžnice 

kolmice, osy stran, osy úhlů 

 

Příklad č.10:  Jak dělíme trojúhelníky podle velikosti vnitřních úhlů? 

rovnostranné, kolmé, souměrné 

ostroúhlé, pravoúhlé a tupoúhlé 

rovnoúhlé, pravoúhlé a souměrné 

souměrné, konvexní a nekonvexní 
Smazat
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