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TEORIA-: CONCEPTOS E TRAZADOS BÁSICOS.
      

  1. CONCEPTOS BASICOS

  1.1. O PUNTO
      Elemento mínimo, indica posición e non ten dimensión. Pode ser propio 
ou impropio, o punto no infinito.O punto propio designase cun letra 
maiúscula e a súa representación pode variar según a súa relación con 
outros elementos. 

    1.2  A LIÑA
        Definímola como unha sucesión ilimitada de puntos. Ten unha dimensión a lonxitude. O 
grosor nas representacións e sempre moi pequeno,0,3 - 0,5-0,7, según sexan liñas 
auxilares,datos ou solucións.

      1.2.1 TIPOS DE LIÑAS

      - recta. r ,s,t. 
       Sucesión infinita de puntos alineados nunha mesma dirección

      - semirrecta.
       Sucesión de puntos dun mesmo sentido pero cun punto de orixe.

      - segmento de recta.  
       Porción nunha recta limitada por dous extremos. Desígnase como segmento AB ou         

segmento  a  .

      - curva.
        Sucesión de puntos non alineados nunha mesma dirección 

      - arco ou segmento de curva. 
        Porción de curva limitada por dous extremos.  Desígnase como segmento curvo AB.

      1.2.2 TIPOS DE RECTAS

      - Horizontal 
       Paralela á liña do horizonte.  
                            
      - Vertical.
      Perpendicular á liña do horizonte.   

      - Inclinada. 
      A súa dirección non é ningunha das outras. Ten infinitas posicións.

       1.2.3 RELACIÓN ENTRE RECTAS .

       -Paralelas.
      Rectas que teñen a mesma dirección e unha distancia de separación entre elas 

constante.
                          
       -Perpendiculares.   
      Rectas que ao cortar forman ángulos de 90º, ángulos rectos.     

       - Concurrentes.
      Rectas que se cortan pero non forman ángulos de 90º.
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1.2.4  A  MEDIATRIZ dun segmento.
   É  a recta perpendicular a dicho segmento que pasa polo seu punto 
medio M.
   É un lugar xeométrico. Todos os puntos da mediatriz cumplen unha 
mesma cualidade: equidistan dos extremos do segmento. Isto  vai  
axudar en  problemas de simetría, tanxencias etc.

Liña do horizonte



   1.5   A CIRCUNFERENCIA.
      Liña curva pechada na que todos os seus puntos cumplen a mesma condición son equidistante doutro chamado centro.

          1.5.1 ELEMENTOS  E RECTAS DA CIRCUNFERENCIA.
             Relacionados cunha circunferencia temos puntos,
          rectas, segmentos e curvas.

         

         
          1.5.2 RELACIONS ENTRE  CIRCUNFERENCIAS.

    1.4.1 TIPOS DE ANGULOS 
     Angulos según a súa abertura ou relación con outros ángulos.

      

    1.4.2 A BISECTRIZ.
    E a recta que pasa polo vértice e divide ao ángulo en duas partes 
iguais. 
    E un lugar xeométrico, todos os seus puntos cumplen a mesma 
condición : equidistan dos lados do ángulo. 

  1.4   O ANGULO.
       Espazo entre duas rectas que se cortan nun punto chamado vértice.

V

  1.3   O PLANO
    E unha superficie ilimitada pero operamos con ela 
delimitandola.Ten dúas dimensións, altura e anchura.  Pode 
conter rectas e puntos que o definen ao mesmo tempo: 
rectas que se cortan, rectas paralelas, tres puntos, un punto 
e unha recta. 
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1.Suma de segmentos

C DA B

2.Resta de segmentos

4.División en dúas partes iguais dun segmento
A MEDIATRIZ 

A B

3.Multiplicación de segmentos

X 3

A B

5.División dun segmento. MÉTODO XERAL

Divide AB en 3 partes iguais

A B

6.División dun segmento. MÉTODO XERAL

7.Suma AB=35 + CD= 22 + EF= 15. 8.Resta AB=70 - CD= 25.

Divide AB en 5 partes iguais

+ = = -
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2.Suma de ángulos. 

3.Resta de ángulos. 

1.Traslado de ángulos. 
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4.Multiplicacion de ángulos. 

V
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5.Division de ángulos. 
   División dun ángulo en dúas partes iguais. 
   A BISECTRIZ 

6. ÁNGULOS. 
    Fai ángulos de 60º,120º e 30º. 

7. ÁNGULOS. 
   Fai  ángulos de 90º e 45º.

8. ÁNGULOS. 
    Fai ángulos de 75º e 105º.

DELU3

NOME...........................................................................GRUPO............NUMERO.......................NOTA.......................... 
 
TEMA 1- PRÁCTICA: OPERACIÓNS CON ÁNGULOS                                                    pax 2



A B

AA

1.Fai por A unha perpendicular a r.

(Tes que facer un ángulo de 90º)

2.Fai por A una perpendicular a r (Sen escadra nin cartabón)..

4.Fai unha paralela calquera á recta r (Sen escadra nin
 cartabón).

3.Fai dende A unha perpendicular á recta r. (Sen escadra 
nin cartabón)..

5.Fai unha paralela a r a unha distancia AB (Sen escadra e 
cartabón).
.

6.Fai unha paralela a r que pase polo punto A.
 (Sen escadra e cartabón)

7.Fai paralelas coa escadra e o cartabón ás rectas dadas. 8.Fai perpendiculares coa escadra e o cartabón ás rectas 
dadas.
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