
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 4.5.2020 do 10.5.2020

Matematika

1. Trojúhelníková nerovnost
2. T°íd¥ní trojúhelník·

Fyzika

1. Hustota - opakování

2. �as - úvod

Matematika

1.

1. Trojúhelníková nerovnost nám °íká, ºe v kaºdém trojúhelníku platí, ºe kdyº
se£teme délky jakýchkoliv dvou stran, dostaneme v¥t²í £íslo, neº je délka
zbylé strany. Tedy pro kaºdý trojúhelník s délkami stran a, b, c platí:

b+ c > a

a+ c > b

a+ b > c.

Kdyº máme tedy ov¥°it, jestli zadané 3 délky mohou být délkami stran
trojúhelníka, m¥li bychom ov¥°it tyto 3 nerovnosti.
P°.: Rozhodn¥te, zda £ísla a = 3, b = 5, c = 6 (délky jsou ve stejných
jednotkách - nap°íklad v centimetrech.) mohou být délky stran trojúhelníka.
�e²ení: ov¥°íme tedy, ºe platí:

5 + 6 > 3

3 + 6 > 5

3 + 5 > 6.

Ve skute£nosti v²ak nemusíme ove°ovat v²echny t°i nerovnosti. Sta£í ov¥°it
jednu z nich. Jakou?
Zlep²ovák - Pokud sou£et délek dvou nejkrat²ích stran trojúhelníka
je v¥t²í neº délka nejdel²í strany, potom v tomto troúhelníku platí
trojúhelníková nerovnost.
V p°íkladu naho°e nám tedy sta£í ov¥°it, ºe 3 + 5 (délky nejkrat²ích stran)
je v¥t²í neº 6 (délka nejdel²í strany). Zkuste si rozmyslet, ºe tento zlep²ovák
opravdu funguje.



2.

1. Trojúhelníky m·ºeme rozd¥lit do n¥kolika skupin podle toho, jak veliké jsou
jejich úhly a nebo podle toho, jak dlouhé jsou jejich strany. Podle velikosti
úhl· d¥líme trojúhelníky na:

ostroúhlé - v²echny t°i vnit°ní úhly jsou ostré (mají mén¥ neº 90◦)
pravoúhlé - jeden vnit°ní úhel je pravý (má 90◦)
tupoúhlé - jeden vnit°ní úhel je tupý (má více neº 90◦)

Nejdel²í stran¥ v pravoúhlém trojúhelníku °íkáme p°epona, zbylým stra-
nám °íkáme odv¥sny. Rozmyslete si, pro£ nem·ºe existovat trojúhelník s
více pravými £i tupými úhly.
Podle délek stran d¥líme trojúhelníky na:

r·znostranné (obecné) - kaºdá strana je jinak dlouhá
rovnoramenné - dv¥ strany jsou stejn¥ dlouhé, t°etí má jinou délku
rovnostranné - v²echny 3 strany jsou stejn¥ dlouhé

Dv¥ stejn¥ dlouhé strany v ronoramenném trojúhelníku jsou ramena, t°etí
strana je základna.

2. Vypl¬te PDF "Trojúhelníky2".



Fyzika

1.

1. P°íklady z PDF "Hustota a £as".

1.

1. P°e£t¥te si £lánky 2.12 Jednotky £asu a 2.13 M¥°ení £asu v u£ebnici na stra-
nách 95 - 99.

2. Vypl¬te PDF "Hustota a £as".


