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Podstawowe kształty geometryczne na pokładzie są proste, półprocesowe i rozciągliwe. Odbytnica jest półpropozowa druga prosta sekcja może przecinać się lub nie ma wspólnych punktów. Kiedy dwa proste przecinają się w prawym rogu, mówimy, że są proste prostopadle. Kiedy proste nie mają wspólnych punktów (nie przecinają się) mówimy, że są proste równolegle. Uwaga!!!
proste równolegle do siebie. Dwa pół-proste sekcje, które mają wspólne pochodzenie w płaszczyźnie w dwóch. Półprocesowe z każdą z tych części tworzą kąt. Pół-prosto nazywamy to bronią pod kątem. Pomiar kąta jest podany w stopniach (°). Rozróżniamy kilka rodzajów kątów: kąt prosty - ma skalę 90 stopni pod kątem półkątnym pod pełnym kątem - ma skalę 180 stopni pod
pełnym kątem - ma skalę 360 stopni ostrego kąta - ma skalę poniżej Kąt otwarty 90 stopni - ma wymiary większe niż 90 stopni i mniej niż 180 stopni kąta wklęsłego - ma pomiar większy niż 180 stopni i mniej niż 360 stopni i istnieje również wiele relacji między dwoma kątami sąsiednie kąty - jego całkowita wielkość to 180 stopni Wierzchołek - mają te same odpowiednie kąty -
mają te same alternatywne kąty - mają te same trójkątne pomiary, które dzielimy na: pythal (wszystkie rogi trójkąta ostry kąt), prostokątny (jeden z narożników trójkąta jest pod kątem prostym), kąt otwarty (jeden z kątów trójkąta jest kątem otwartym), równy (wszystkie boki trójkąta mają taką samą długość), równe nogi (boki - ramiona, mają tę samą długość), różne strony boczne
(każda strona trójkąta ma inną długość). Całkowity pomiar kąta w dowolnym trójkącie wynosi 180 stopni. Nierówność trójkąta: Boki dowolnego trójkąta muszą spełniać następujące nierówności: a+b\&gt; c 'a+c'; 'b+c\\\a', aby ustalić, czy trójkąt może być zbudowany z trzech sekcji, wystarczy sprawdzić, czy całkowita długość krótszych przekrojów jest większa niż dłuższa długość
przekroju. Trójkąt równorzędny: W trójkącie esometrycznym kąty u podstawy mają równe skale, a ramiona mają taką samą długość. Trójkąt równoboczny: W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają równe wymiary 60o, a nuda ma równe długości. Trójkąt prostokątny: Pole trójkąta jest obliczane na podstawie wzoru: P=a*h/2 - długość boku h - długość niskiej wysokości po
bokach sąsiednich podsiew: jeżeli boki jednego trójkąta mają taką samą długość jak druga strona. To się nazywa bbb (strona, strona, strona). Jeśli jedna strona trójkąta ma tę samą długość, znajduje się naprzeciwko drugiego trójkąta, kąty między tymi bokami mają równe wymiary. Nazywa się to bkb (żebro, kąt, bok). Jeżeli długość jednej strony jednego trójkąta jest taka sama jak
długość drugiej strony trójkąta, kąty z tych stron mają równe wymiary. Nazywa się to k kilo (kąt, kąt, kąt). W każdym kwadrancie (ukośnym, równoległym, diamentowym, prostokątnym, kwadratowym) całkowita miara kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni. W pół-dewiant: jest co najmniej jedna para równoległych boków, i nazywamy je regułami. Pozostałe żebra są ramionami
pomiarów całkowitego kąta. Ramię jest 180 stopni typów pół-dewiant: pół-dewiant isoscele - bronie mają taką samą długość, kąty leżące na określonej podstawie mają równe skale pół-prostokątnej aberracji - co najmniej jeden z kątów wewnętrznych jest prostym wzorem półodwładnicy pola: P = (a =b) /h) /2' b' - długość pół-dewiacyjnej podstawy h - wysokość półwywigawczych
żeber równych w analogicznej odpowiedniej długości i odpowiadających im kątach mają równe środki, suma kątów leżących po jednej stronie wynosi 180° średnic przecinających się na pół wzoru na polu równoległym: 'P=a*h' 'a' - równoległa długość boku 'h' - niska długość wysokości z boku w diamentach: wszystkie boki mają równe długości odpowiednich kątów z równymi
pomiarami kątowymi po jednej stronie, przecinają się w połowie i po prawej stronie kątów każdego pola diamentowego : 'P=(e*f)/2' 'e, f' - diamentowa długość skośna! Wszystkie diamenty są równoległobokumi. Podczas obliczania pola rombu można użyć formuły dla pola równoległoboku. W prostokącie: przeciwległe boki mają równe długości, wszystkie wewnętrzne narożniki są
kąty prostym (z 90 ° pomiarów) średnice mają taką samą długość i przecinają się na pół wzór do prostokątnego pola: P = a * b a,b - długości sąsiednich boków prostokąta W polu: Wszystkie boki mają taką samą długość wszystkie kąty wewnętrzne kątów listy (mają pomiary 90 stopni) średniki mają takie same długości, przecinające się w dwóch połówkach i są wzorem
prostopadłym do kwadratowego pola: 'P= a*a=a^2' - długość boku kwadratowej nuty! Każdy kwadrat jest prostokątny. Liczba obszarów powinna być podana w jednostkach kwadratowych. Najczęściej stosowanymi jednostkami są: milimetry kwadratowe (mm^2), centymetry kwadratowe (cm^2), metry kwadratowe dm (dm^2), metry kwadratowe (m,2), kilometry kwadratowe (km,'2').
Przeliczanie jednostek: '1\mm=1/10\cm'Zatem: '1\1\2\1\mm\1\10\cm=1/10\cm=1/10\10\10\100\cm=2=0.01\2'1 cm^'1'1 cm\10\mm' Zatem: '1/1 cm'? 2=1\cm*1\1\1\10\mm=100\mm^2'
'1\cm=1/100\m'zatem:'1\cm^2=1\1\1\1\1\1\1\1*1*1\100\m=1/100\m=1/100\100\1/100\1/100\1\100\100\1\000\m\1\2\1\1\1\1\1\1\1\100\1\100\1\1\100\1\2\1\1\1\1\1\100\1\2\1\2\1\100\1\2\1\2\1\1\1\1\1\1\100\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\100\1\100\m=100\1\1\100\mm\2\1\1\100\1\0,0001\m^2' 1\m=100\cm' Zatem: '1\m^2=1\1\m\m=100\100\cm=10\000\000\2' Analogicznie jak powyοej moφemy
obliczyć, e: '1\cm^^** 2=0,01\dm^2' '1\dm^2=100\cm^2' '1\m^2=000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) Często podawane w ar lub ha. '1\ a = 100 \ m ^ 2' 1 x 10 \000 \m^2' 1/h = 100 \a m jest żebrowane, w którym wszystkie strony mają równe długości, a wszystkie wewnętrzne narożniki mają równe środki. Przykłady
konfigurowalnych wielokątów: Kwadratowy sześciokątny system wielokątów jest używany w postaci trójkąta równobocznego w polu jednokątnym w celu określenia położenia punktów na poziomie. Składa się z dwóch osi prostopadłych do siebie. Oś X (oś pozioma) nazywana jest osią byka symbolicznie. Oś Y (oś pionowa) nazywana jest osią wysokości i symbolem OY. Połączenie
osi nazywane jest początkiem układu współrzędnych. Współrzędne punktów to dwie liczby, które określają położenie tego punktu na poziomie. Pierwsza liczba to współrzędna x (punkt cięcia), który odczytujemy z osi poziomej (OX). Drugą liczbą jest współrzędna y (punkt rzędnej), którą odczytujemy z osi pionowej (OY). Oś płaszczyzny jest podzielona na cztery części, które są
nazywane współrzędnymi ćwiartek systemowych. Uwaga! Punkty, które spadają na osie, nie należą do żadnego kwartału. 1. Czy boki trójkąta mogą być mniej wysokie? 2 cm, 3 cm, 4 cm 1 cm, 2 cm, 3 cm 2 cm, 2 cm i 3 cmas trójkąt, długości jego boków powinny spełniać nieprawidłowości: $a + b $&gt; $c$. Mogą być, ponieważ spełniają uprzedzenia nie mogą być, ponieważ nie
spełniają uprzedzeń, które mogą być, ponieważ spełniają nierówności 2.Czy kąty w trójkącie mogą otrzymać następujące środki? $12° i $15 oraz $153° $35°, $55 i $75° $1°, $1 i $178° $Suma skale kątowe w trójkącie powinny wynosić 180°. $12°+15°+153°=180°-&gt; Takie skale mogą być pod kątem $ 35 ° + 55 ° + 75 ° 165 ° &gt; może to być skala pod kątem
$1°+1°+178°=180°&gt; środki te mogą być pod kątem3.Odpowiedz na pytania: czy dwa wielokąty każdy pod tym samym kątem, powinny być obok? Czy dwa wielokąty, każda strona zawsze mają te same długości, powinny być przylegające? Nie muszą, ponieważ mogą mieć różne długości odpowiednich boków. Nie, ponieważ wielokąty wklęsłe i ratio mogą mieć te same długości,
ale nie będą rozstrzygające. Misja 4.Podstawy piramid Cheopsa w Egipcie i piramidy słońca w Meksyku to kwadraty o bokach odpowiednio 230 m i 225 m. Oblicz różnicę między obszarami zajmowanych przez te piramidy. Fundusz 1 -&gt; $230 ^2 = 52 900 m ^ 2 $Pole 2 -&gt; $225 ^ 2 = 2 x 50625 m ^ 2 $R -&gt; $52,900-50625 =2275 m ^ 2 $Odp.: Różnica w obszarach
zajmowanych przez te piramidy wynosi $2275 m^$2. Zadanie 5,3 stron półdewastowych irozstawów ma 10 cm długości, wysokość trapezoidalnego wynosi 8 cm, a jego pole wynosi 128 $cm ^ 2$. obliczyć obwód tego pół-dewianta. Jeśli trzy kończyny mają 10 cm, to dwie z nich muszą być ramionami, a trzecia będzie jedną zasadą.$ {a+b) h =/2 =128 cm ^ $2 =(a+ 10) ×8/2= 128 A
+ 1 0=32 $a =$22 cm -&gt; $Obw =22 cm +10 cm =52 cm $Odp.: Obwód tego znaku wynosi 52 cm. Pole 6.The parallelogram jest równe 120cm2. Jedna z boków ma 5 cm długości, a jedna ma wysokość 4 cm. Oblicz pozostałą wysokość żeber i wysokość tego równoległego żebra. Każda równoległość ma dwie pary z tych samych boków i dwie pary równych wysokości. Pole
jednostronne jest obliczane na podstawie $P = ah $. Jedna para boków ($$a_1) i wysokości opadów ($h_$1): $P = a_1 h_1 $120=5×h_1 $$h_1=24 cm$2sekundowa para boków ($a_$2) i wysokość ($h_1 = 24 cm) $h_$2): $P = a_2 h_2 = $120 = a_2×$$a_2 = $30 cmOdp: boki boków równoległych wynosi 5 cm, 30 cm, i 4 cm wysokości. Cm.
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