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Vinkler 2
Du har tidligere lært, hvordan du måler og tegner vinkler. Nu skal du lære om forskellige
polygoner og vinklerne i disse. Ordet polygon er græsk og betyder mangekant. Du kender
allerede mange polygoner, men du kalder dem sikkert bare noget andet.
En trekant er en polygon med 3 kanter. I dette forløb opdeles trekanterne først i disse
forskellige typer; En ligesidet trekant, en ligebenet trekant og en retvinklet trekant.
Ligesidede trekanter:
1

Prøv at måle vinklerne og sidelængderne i disse 2 figurer:
Hvis du lægger de 3
gradtal i en trekants
vinkler sammen, findes
trekantens
vinkelsummen

Figur 2

Figur 1

+

Viklens størrelse
kaldes også for
viklens gradtal

a) Hvilke resultater fik du?
b) Prøv at lægge trekantens gradtal sammen. Resultatet kaldes trekantens vinkelsum.
Du skal gerne få det samme resultat i begge trekanter. Var det tilfældet?
c) Tegn selv en trekant med lige lange sider i dit hæfte/papir. Mål vinklerne og læg
gradtallene sammen. Hvad blev resultatet?
I en ligesidet trekant er alle sider lige lange. Det betyder faktisk også, at alle vinkler er lige
store. Vinklerne har det samme gradtal.
Hvis du har opmålt og tegnet helt præcist, burde tallene være ens. Hver vinkel er 60°, og de tre
vinkler/gradtal er sammenlagt 180 grader. Det gælder for alle trekanter, at alle vinkler
tilsammen giver 180 grader. Altså har en trekant altid en vinkelsum på 180 grader. Der kan
dog sagtens være forskel på gradtallene i de forskellige vinkler i trekanten.

a

2

Undersøg vinkelsummen i alle trekanterne.
a) Mål vinklerne i de forskellige trekanter (A, B og C) og
find deres vinkelsum.
b) Forklar, hvad du fandt ud af om vinkelsummen.

a
b

Figur A

c
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Figur B

c
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Figur C
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Ligebenede trekanter: I en ligebenet trekant er to sider altid lige
lange. Disse sider kaldes for ben. Herunder er der vist to
forskellige ligebenede trekanter:

a

b

a

b

c
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c

Mål vinklerne og sidelængderne i disse 2 ligebenede trekanter.
a) Forklar, hvad du fandt ud af om vinklerne.
b) Hvad fandt du ud af om sidelængderne?

4

Tegn selv en ligebenet trekant i dit hæfte eller på et stykke papir.
a) Mål vinklerne og læg gradtallene sammen.
b) Er der nogen sammenhæng med resultatet, du fik i opgave 3?
Forklar hvorfor/hvorfor ikke.
Gradtallet i en ligebenet trekants vinkler kan altså godt være forskelligt, men der er altid to
gradtal, der er ens, og trekantens vinkelsum er altid 180°.
De to ben er lige lange, og
vinklerne, der udgår fra bunden
af benene, er også ens

Ens
vinkel

Ens
vinkel
5

Tegn følgende trekanter:
a) Trekanten har to sider, der er 7 cm lange og to vinkler, der er 55°. Hvor stor er den
sidste vinkel, og hvor lang er den sidste side i trekanten?
b) Trekanten har to sider, der er 4 cm lange og to vinkler, der er 60°. Hvor stor er den
sidste vinkel, og hvor lang er den sidste side i trekanten?
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Retvinklede trekanter: Herunder ser du 3 retvinklede trekanter. De tre trekanter har flere
ting til fælles, selvom de ser forskellige ud.

6

Mål viklerne i de 3 trekanter.
a) Hvilket gradtal går igen i alle tre trekanter?
b) Hvad giver de to andre vinkler i trekanterne, hvis deres gradtal lægges sammen?

Som du nok opdagede, er der i en retvinklet trekant altid en vinkel på præcis 90 grader.
Vinkelsummen i en retvinklet trekant er, ligesom i alle andre trekanter, altid 180 grader.
Der er altid en ret vinkel i en
retvinklet trekant.

De to andre vinkler i en
retvinklet trekant er
altid under 90 grader.

Vinkelsummen i en retvinklet
trekant er altid 180 grader.

7

Hvilke to udsagn om trekanter og vinkler er falske? Skriv de sande udsagn i dit hæfte (eller farv
de falske røde).
En ligebenet trekant har altid to vinkler, der er ens.
En ligesidet trekant har altid en vinkel på 90 grader.
Vinklerne i en ligesidet trekant er altid 60 grader.
En retvinklet trekant har altid en vinkel, der er 90 grader.
En retvinklet trekant har altid to vinkler, der er under 90 grader.
En retvinklet trekant har altid to ens vinkler.
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Om at forlænge en linje: Du har måske oplevet, at det var svært at måle en vinkel, fordi
trekanten var for lille til din vinkelmåler. Dette ”problem” kan let løses – linjerne kan nemlig
forlænges. Selvom linjerne gøres længere, ændres der ikke ved udgangsvinklen.
Se på tegningen herunder, der viser, hvordan du forlænger linjerne med en lineal:

Vinkelmåleren er for stor
til at måle vinklerne i trekanten

Ved hjælp af en lineal og en
blyant forlænges stregerne i
trekanten. Bemærk at
vinklerne jo ikke ændrer
form, blot fordi linjerne
forlænges

Vinklerne kan nu aflæses på
vinkelmålerne ved hjælp af de
forlængede linjer
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Mål vinklerne i de 3 trekanter. Forlæng linjerne med en lineal, hvis det er nødvendigt.

a

Z
c

b

b

b

Q

X
a

c

a

c

Du kan udskrive kopiarket ”Vinkler 3,” hvis du ønsker mere træning i forlængelse af linjer.
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Ud over de ovennævnte trekanter kender du sikkert også spidse trekanter og stumpe trekanter.
Spidse trekanter er trekanter, der ikke har vinkler på 90 grader eller derover.
Stumpe trekanter er trekanter, der har en vinkel over 90 grader.
9

10

11

Tegn en spids trekant med en vinkel på 60° og en på 40°.
Linjen mellem de to vinkler skal være 8 cm.
a) Hvor stor er den sidste vinkel i trekanten?
b) Hvor lang er de andre linjer i trekanten (ca.)?
Tegn en stump trekant med en vinkel på 110° og en på 30°.
Linjen mellem de to vinkler skal være 8 cm.
a) Hvor stor er den sidste vinkel i trekanten?
b) Hvor lang er de andre linjer i trekanten (ca.)?

40°
8 cm

30°
8 cm

110°

Hvilke af nedenstående trekanter er spidse, og hvilke er stumpe?

1

4

3

2
6

8
7

5

12

60°

Find forskellige vinkler på din skole og notér resultaterne i dit hæfte. Du kan også tage et
billede, du kan vise din lærer og resten af klassen. Vinklerne behøver ikke være fra en trekant,
men kan fx være hjørnet på et bord.

Evaluering
Vend tilbage til målene på forsiden.
Udfyld målpilene.
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