
Planimetrie - doplňování SZŠ a VOŠZ Zlín  

 

Přilepte do sešitu vlevo a na P-straně listu si doplňte násl. věty: 

1. Kruh s obvodem o metrů má poloměr ………..    r = 

2. Obsah R-Δ daného stranami b, c je …………… S =   

3. Střed kružnice, která prochází body AB je na ……… 

4. 
Úsečky spojující na ciferníku hodin cifry 4, 8, 11 

svírají úhly velikosti …………………………………………. 

5. Úhel velikosti 200 má v radiánech velikost …………. 

6. Délka  vb = a  platí v trojúhelníku …………………….. 

7. Obvodovému úhlu 1200 přísluší středový úhel   = 

8. k(S; r=2 cm) se dotýká se přímky p; bod S je na.. 

9. Kruh s obsahem S má poloměr ……………………. r = 

10. Střed kružnice trojúhelníku vepsané leží na … 

11. Skutečnost, že va = ta platí jen v trojúhelníku …. 

12. Střed , která se dotýká různoběžek p, q je na …. 

13. Úhel 0,5 rad vyjádři ve stupních a minutách ! 

14. R-Δ: a,   …………………………………. …    b =  

15. Střed kružnice trojúhelníku opsané leží na … … 

16. Čtverec s obsahem S má úhlopříčku …………… u = 

17. 
Je-li na kružnici o poloměru r vytnut oblouk délky 

l, pak přísl. středový úhel má velikost …………   

18. 
Obdélník s úhlopříčkou u a stranou c má zbývající 
stranu d velikosti ………………………………….     d = 

19. Těžnice trojúhelníka se protínají v …………………… 

20. 
Skutečnost, že středovému úhlu 1800 přísluší 
obvodový úhel velikosti 900 využívá věta ………….. 

21. ta =│ASBC│ = 12 cm  ……………………. │AT│ = 
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