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Vinkler 1

Du har sikkert hørt om vinkler før?
Man bruger ordet i mange sammenhænge, både i dagligdagen og i matematikken.
Udtryk som: "Det er en vanvittig vinkel at skyde fra"(fodbold) eller "Prøv at se det fra en anden
vinkel." (Hvis man diskuterer og skal se en sag fra to sider.) Måske har du også hørt udtrykket:
"Den er lige i vinkel!" (Hvis man synes godt om noget.)
1

Kan du komme i tanke om andre sætninger, hvori ordet vinkel indgår?
Begreber: Når man taler om vinkler i matematik, så er det vigtigt at kende nogle få ord og
begreber, før man starter. En vinkel opstår, hvor to linjer/streger krydser hinanden:
Den øverste linje kaldes det
venstre vinkelben
Den tynde streg angiver
vinklen mellem de to
vinkelben

Toppunktet/vinkelspidsen i
en vinkel er der, hvor de to
vinkelben mødes

Den nederste linje kaldes det
højre vinkelben
Her er der 3 vinkler

Her er der 4 vinkler

Typer af vinkler: Når vi her taler om vinkler, er de opdelt i 3 forskellige "typer" eller
størrelser. Man taler om spidse vinkler, stumpe vinkler og rette vinkler.

En spids vinkel er under
90 grader.
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En stump vinkel er over
90 grader.
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En ret vinkel er præcis
90 grader.
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Notér om disse vinkler er spidse, stumpe eller rette og mål størrelsen på vinklen. Du kan dreje
papiret, hvis det gør det lettere at overskue.
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Tegn følgende vinkler:
a) Tre spidse vinkler
b) Tre rette vinkler
c) Tre stumpe vinkler
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Se på billederne.
a) Hvilke vinkler kan du finde på billedet af
flyvemaskinen?
b) Hvilke vinkler kan du finde på billedet af
slotsruinen?
c) Se på din hånd. Hvilke vinkler kan du forme
med dine fingre på én hånd?
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Hvordan man måler en vinkel: Når man skal måle en vinkel med en vinkelmåler, er det
vigtigt, at man er omhyggelig og placerer vinklemåleren rigtigt. Vinkelspidsen/toppunktet skal
placeres midt i vinkelmåleren (se stjernen):

Figur 1

Figur 2

Drej herefter vinkelmåleren, så det nederste ben rammer 0° (0 grader) på vinkelmåleren, uden
at fjerne vinkelspidsen fra midten af vinkelmåleren.

Figur 3

Figur 4

Vinklen kan nu aflæses på
vinkelmåleren. Husk at man altid
starter ved 0° og tæller op. Vinklen
her er altså 30° og ikke 150°

Figur 5
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Mål vinklerne og skriv, om det er en spids, stump eller ret vinkel. Husk på, at du både kan dreje
papir eller vinklemåler, så det er lettere at måle vinklerne.
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Tegn huset dobbelt så stort i dit hæfte eller på et stykke papir:
a)
b)
c)
d)

Sæt en gul ring om de rette vinkler.
Sæt en blå ring om de stumpe vinkler.
Sæt en grå ring om de spidse vinkler.
Hvilken type vinkler var der flest af?

Hvordan en vinkel tegnes: Når du skal tegne en vinkel med et bestemt gradtal, skal du have
en linje og et startpunkt. Dette startpunkt skal placeres midt i vinkelmåleren. Her er
startpunktet markeret med en stjerne:

Når du har placeret vinkelmåleren korrekt, skal du sætte en afmærkning (prik) ud for det antal
grader, du ønsker, at vinklen skal have. Her vises, hvordan en vinkel på 70° tegnes:
Sæt en prik ud for
70°

Du har nu skabt en
vinkel på 70° mellem
de to streger
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Brug en lineal eller din
vinkelmåler til at slå en
streg fra startpunktet
gennem den prik, du har
sat.

Tegn to streger som vist herunder. Prøv at lave den samme vinkel (70°) på de to streger.
Startpunktet er markeret med en stjerne. Husk, vinklen på figur B skal opmåles fra den
modsatte side.
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