
Pythagorova věta:                    vyslovte a načrtněte ! 
 

1. V jakém trojúhelníku tato věta platí ? 
2. Co představují její prvky a2, b2, c2 ? 
3. Před kolika roky vznikla ? 
4. Jak říkáme prvkům a, b, c ? 
5. Vyjádřeme:   a2, b2, c2, a, b, c ! 

6. Načrtněme lib. R- , jeho strany popišme jinými 
písmeny, než jsou a, b, c. Vyjádřeme jejich 
velikosti! 
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