
Geometri i 4.Y



Først kigger vi på de 
flade / de 2-
dimensionelle 
figurer.



Cirklen – der er lige langt fra 
centrum og ud til alle punkter på 
cirklens omkreds.



Ellipsen – en slags fladtrykt cirkel.



Rektangler – det ene er et kvadrat, 
fordi alle fire sider er lige lange. 
Alle vinkler er 90°.



Retvinklet trekant – en af vinklerne 
er 90°.



Et parallelogram – siderne er 
parallelle to og to. Et rektangel der 
har fået et skub.



En rombe – et kvadrat der har fået 
et skub. Så alle fire sider er lige 
lange og parallelle to og to.



Trapez – to af siderne er parallelle.



Bare en firkant.



Ligesidet trekant – alle sider er lige 
lange og alle vinkler er 60°.



Ligebenet trekant – to sider (ben) 
er lige lange.



Så ser vi på de 3-
dimensionelle / 
rumlige figurer.



Cylinder.



Terning og kasse. Terningen har  
lige lange sider. Det har kassen 
ikke.



Kugle.



Kegle – basen er en cirkel.



Keglestub.  



Pyramide – basen er firkantet. Men 
den kan også være trekantet, 
femkantet osv.



Pyramidestub.



Håber I har lært 
noget mere om 
geometriske 
figurer!
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