
MATEMATYKA klasa 5b 

Data: 31.03.2020 

Temat: Trójkąt równoramienny 

 

Pamiętamy, że: 

Trójkąt – to wielokąt o najmniejszej liczbie boków. Często jeden z boków trójkąta 

nazywamy podstawą, a dwa pozostałe – ramionami trójkąta. 

Jeżeli ramiona trójkąta są równej długości to taki trójkąt nazywamy równoramiennym. 

Przeanalizujmy poniższe przykłady 

Przykład 1: 

Mieszkańcy Asuny i Białego chcieli zbudować most na pobliskiej rzece, aby z obu 

tych miejscowości do mostu była jednakowa odległość. Pomóżmy im znaleźć takie 

miejsce. 

 

Wykonajmy rysunek. 

 

 

 

Na planie tym samym kolorem narysowano odcinki równej długości. 

 



W każdym trójkącie: ABC, ABD, ABM po 2 boki (ramiona) są równej 

długości:|AC|=|CB|, |AD|=|DB|,  |AM|=|MB|. 

Są to trójkąty równoramienne. 

Most powinien być zbudowany wzdłuż prostej przechodzącej przez punkty: M, D, C. 

 

Przykład 2: 

 

Narysujmy trójkąt równoramienny KLMKLM, taki jak na rysunku. Wytnijmy ten trójkąt i 

złóżmy go tak, aby nałożyć na siebie równe boki. 

 

Ramiona KM i LM są takiej samej długości i nałożyły się na siebie. 

Kąty przy podstawie ∢LKM i ∢KLM też nałożyły się na siebie. 

 

W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają taką samą miarę. 

 

Zauważ, że MN⊥KL. 

Przyłóż lusterko wzdłuż linii złożenia MN i sprawdź, czy otrzymane w lusterku 

odbicie jest takie jak zasłonięta część. 

 

Obejrzyj poniższy filmik jak narysować konstrukcyjnie trójkąt równoramienny: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pwBzscwzi-0 

 

Wnioski zaznaczone na czerwono przepisz do zeszytu i wykonaj zadanie 1, 2 i 3 z 

podręcznika, strona 149. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pwBzscwzi-0


Wykonując zadania pamiętaj, że : 

Wierzchołki oznaczamy dużymi literami. 

Obwód trójkąta obliczasz dodając długości wszystkich boków. 

Skala 1:2 oznacza, że figura została dwa razy pomniejszona. 

 

Proszę nie wysyłać mi rozwiązań. 

Raz w tygodniu umieszczę rozwiązania zadań z całego tygodnia, aby każdy 

mógł sobie sprawdzić i poprawić błędy. 

 

Na koniec tygodnia prześlę kilka zadań na ocenę, które będziecie musieli mi 

odesłać w wyznaczonym terminie. 

 

Jeśli ktoś będzie miał problem z którymś zadaniem proszę do mnie pisać prze e-

dziennik lub na podany adres mailowy: 

beata.sikacka@gmail.com 

 

Na dzisiaj moi kochani to tyle, ciąg dalszy w czwartek. 

Powodzenia 

Pozdrawiam 

Beata Sikacka 
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