
Euklidovy věty:                     
 

1. Typ trojúhelníku v němž tato věta platí;  načrtni a věty 
vyjádři slovně i symbolicky ! 

2. Co v E. v. představují její prvky a, b, c, vc, ca, cb; jaký mají 
geometrický význam? 

3. Před kolika roky a kde vznikla ? 
4. Vyjádřeme z E.v. početně:   a, b, c, vc, ca, cb, a

2
, b

2
, c

2
! 

5. PQR načrtni v jiné poloze, než jsme si uváděli. Vyslov 
E.v. a vyjádři jednotlivé prvky tohoto trojúhelníka! 
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