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Geometrie 1 

CVIČENÍ  
Axiomatická výstavba planimetrie 

Úlohy k řešení: 

1. Které jsou základní (pojmy) objekty planimetrie a jaká se pro ně používají označení. 

2. Dokažte, že relace rovnoběžnosti přímek v rovině je relací ekvivalence (reflexivní, symetrická a 
tranzitivní relace). 

3. Jak byste dokázali za použití axiómu rovnoběžnosti, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°. 

4.  Znegujte axióm rovnoběžnosti. Co jeho negací vznikne. 

5. Narýsujte dvě rovnoběžky. Kolik mají společných průsečíků? Představte si, že tyto rovnoběžky 
reprezentují poledníky, kolik mají nyní průsečíků? 

6. Můžeme v rovině 𝐸2 mluvit o tom, že bod 𝐴 leží mezi body 𝐵, 𝐶 pokud tyto body nejsou kolineární? 

7. Můžeme rozhodnout, zda bod 𝐴 leží mezi body 𝐵, 𝐶, pokud jsou na kulové ploše? 

8. Vzpomeňte si na definici trojúhelníku a zkuste konvexní čtyřúhelník definovat pomocí průniku 
polorovin. Lze nekonvexní čtyřúhelník definovat také pomocí průniku polorovin? 

9. Jsou dány body 𝐴, 𝐵, tak, že 𝐴 = 𝐵. Existuje i v tomto případě úsečka 𝐴𝐵 (vzpomeňte na definici 
úsečky)? Jak by vypadala osa této úsečky? 

10. Jsou dány dvě přímky p, q. Zvolte body 𝑃 ∈ 𝑝, 𝑄 ∈ 𝑞 a sestrojte střed úsečky 𝑃𝑄. Má tato úloha vždy 
řešení? 

11. Pokuste se list papíru přeložit tak, aby vznikly dvě rovnoběžky. 

12. Může být v trojúhelníku 
a) největší úhel menší než 60°? 
b) nejmenší úhel větší než 60°? 

13. Může mít některý z vnějších úhlů pravoúhlého trojúhelníka 60°? 

14. Může mít trojúhelník 
a) dva ostré vnější úhly? 
b) dva pravé vnější úhly? 
c) dva tupé vnější úhly? 
d) tři tupé vnější úhly? 

15. Dle obrázku zapište symbolicky 
a) vzájemnou polohu přímek 𝑝, 𝑞, 
b) vzájemnou polohu přímek 𝐵𝐶 a 𝑞, 
c) vzájemnou polohu přímek 𝑝, 𝑟, 
d) polopřímku s počátkem 𝐷 a procházející 

bodem 𝐶, 
e) vzájemnou polohu bodu 𝑍 a polopřímky 

𝐷𝐶, 
f) vzájemnou polohu bodu 𝑍 a polopřímky 

𝐷𝐵, 
g) bod D je průsečíkem přímek 𝑝 a 𝑟, 
h) vzájemnou polohu přímek 𝑘 a 𝑟, 
i) přímka 𝑘 je kolmá k přímce 𝑟 a naopak, přímka 𝑟 je kolmá k přímce 𝑘, 
j) bod 𝑃 je patou kolmice 𝑘 na přímce 𝑟. 
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16. Zapište symbolicky: 
a) Přímka 𝑝 náleží polorovině 𝐵𝐶𝐾, 
b) bod 𝐴 leží v polorovině 𝑝𝐾, 
c) bod 𝑋 je vnitřním bod úsečky 𝐴𝐵, 
d) délka úsečky 𝐴𝐵. 
e) úhly 𝐴𝑉𝐵 a 𝑀𝑈𝑁 mají stejnou velikost, 
f) úhly 𝛼 a 𝛽 mají stejnou velikost, 
g) úhly 𝐴𝑉𝐵 a 𝑀𝑈𝑁 jsou shodné. 

 

17. Jsou dány tři body, které neleží v přímce. Vyznačte v následujícím obrázku: 
a) konvexní úhel 𝐴𝐶𝐵, 
b) vrcholový úhel ke konvexnímu úhlu 𝐶𝐵𝐴, 
c) úhel vedlejší ke konvexnímu úhlu 𝐴𝐵𝐶 s ramenem 𝐵𝐶, 
d) nekonvexní úhel 𝐴𝐵𝐶. 

 

18. Určete daný úhel jako průnik vhodných polorovin 
a) konvexní úhel 𝑅𝑇𝑆, 
b) konvexní úhel 𝑆𝑇𝑅, 
c) konvexní úhel 𝑇𝑅𝑆, 
d) pojmenujte dvojice konvexních úhlů: ∡𝑋𝑆𝑇 − ∡𝑅𝑆𝑇; ∡𝑇𝑆𝑅 − ∡𝑋𝑆𝑌, 
e) zapiš jeden úhel přímý, ostrý, tupý. 

 

 

 
 


