
ciaTéma/čo budem učiť Ročník 

 
UHLY, DVOJICE UHLOV 
 

8.ročník 

ZŠ 

Výchovno-vzdelávacie ciele: 

Zopakovať, čo je uhol. 

Vedieť rozlíšiť druhy uhlov podľa veľkosti. 

Vedieť rozlíšiť dvojice uhlov- vrcholové, susedné, striedavé, súhlasné. 

Kľúčové kompetencie/čo chcem u žiaka rozvíjať 

Matematická kompetencia  

- využiť poznatky o veľkosti uhlov pri určovaní veľkosti iných uhlov v danom 

geometrickom obrazci 

Digitálna kompetencia 

- práca s apletom Uhly.ggb vytvoreným v programe Geogebra 

Komunikačná kompetencia 

- vedieť určiť typ uhlov (dvojíc uhlov) 

Východiskové poznatky/na ktoré vedomosti budem nadväzovať 

- predpokladajme, že žiaci vedia, aká je veľkosť priameho uhla 

- súčet vnútorných uhlov trojuholníka je 180° 

Vyučovacie metódy  Vyučovacie prostriedky 

 riadená diskusia s cielenými 

otázkami 

 precvičovanie na rôznych 

príkladoch 

 vysvetľovanie s ukážkami v 

applete   

 

 

Učebné pomôcky 

Rysovacie pomôcky 

Digitálne technológie 

 počítač  

 projektor 

 applet  Uhly.ggb vytvorený 

v programe Geogebra 

 

 

Hodinu matematiky, na ktorej by som vyučovala túto tému, si predstavujem takto: 

- Na úvod sa porozprávame o tom, čo je uhol, zadefinujeme ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Na príklade (akú veľkosť má uhol označený otáznikom) rozvinieme 

diskusiu o tom, ako by sme zistili veľkosť iných, pomocných, uhlov. 

- Necháme žiakov, aby si vyskúšali podobný obrázok narysovať, 

upozorníme ich na to, že priamky sú rovnobežky 

- Opýtame sa detí, aké výsledky im vyšli- dohodneme sa, ktorú dvojicu 

uhlov budeme sledovať, keďže každý si nakreslí iný obrázok, s inými 

veľkosťami uhlov, predpokladajme, že sa v triede rozbehne 

dohadovanie, komu vyšli veľkosti uhlov namerané uhlomerom totožné, 

u niekoho sa možno budú líšiť drobnými rozdielmi. Aký záver z toho 

môžeme vyvodiť? Môžeme povedať, že veľkosť uhlov v danej dvojici 

uhlov bude vždy rovnaká? 

- Pri „dokazovaní“ tejto rovnosti (v prípade súhlasných, striedavých 

a vrcholových uhlov) využijeme applet- ukážeme, že akokoľvek 

posunieme vrchný bod a zmeníme veľkosť jedného uhla, uhol k nemu 

odpovedajúci vo dvojici bude vždy rovnako veľký 

- Následne si zadefinujeme vrcholové, striedavé a súhlasné uhly.  

 

(treba si samozrejme dať pozor na správne značenie vrcholov, v tomto obrázku som ju 

zanedbala, ale v applete je značenie zachované) 


