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Geometrie 1 

CVIČENÍ  

Elementární objekty v rovině 

Úlohy k řešení: 

1. Jak jsou definovány části přímky (úsečka, polopřímka) a části roviny (polorovina, úhel, pás, trojúhelník, 
čtyřúhelník, …)? 

2. Je polorovina konvexní útvar? 

3. Jaké dvojice úhlu se nazývají vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé? Co platí pro jejich velikosti? 

4. Definujte pravý úhel. 

5. Vypočítejte velikosti vyznačených úhlů v obrázku. 

 

6. Určete, na kolik částí rozdělí rovinu  
a) dvě různé rovnoběžky, 
b) pět různých rovnoběžek, 
c) 𝑛 různých rovnoběžek. 

 
7. Ve čtverci 𝐴𝐵𝐶𝐷 určete a zapište dvojici rovnoběžek, dvojici kolmých různoběžek, dvojici 

různoběžek, které nejsou kolmé. 
 

8. Jak se změní středový úhel, jestliže se příslušný obvodový úhel 
a) zmenší dvakrát, 
b) zvětší o 15°, 
c) zmenší o 30°. 

 
9. Jak se změní obvodový úhel, jestliže se příslušný středový úhel 

a) zvětší třikrát, 
b) zmenší o 40°. 

10. Jak je zaveden pojem odchylka přímek v rovině? 

11. Proveďte klasifikaci trojúhelníků v rovině: 
a) podle velikosti stran; 
b) podle velikosti vnitřních úhlů. 

12. Jak lze definovat shodnost trojúhelníků? Vyslovte věty o shodnosti trojúhelníků. 

13. Jak lze definovat podobnost trojúhelníků? Vyslovte věty o podobnosti trojúhelníků. 
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14. Dokažte pomocí principu matematické indukce, že součet vnitřních úhlů v konvexním 𝑛-úhelníku je 
(𝑛 − 2) · 2𝑅. 

15. Dokažte, že žádné tři kolineární body neleží na téže kružnici. 

16. Jaké rozeznáváme vzájemné polohy: 
a) přímky a kružnice; 
b) dvou kružnic? 

17. Jak je definován: 
a) úhel přímky a kružnice; 
b) úhel dvou kružnic? 

18. Sestrojte množinu všech bodů v rovině, z nichž je danou úsečku AB (|AB| = 5 cm) vidět pod úhlem: 
a) φ = 30°; 
b) φ = 120°. 

19. Rozdělte graficky úsečku 𝐴𝐵 v poměru 3: 4. 

20. Zmenšete graficky úsečku 𝐴𝐵 v poměru √3: √5. 

 

Vyřešte úlohy o mnohoúhelnících: 

1. Sestrojte trojúhelník, jehož délky stran jsou 3 𝑐𝑚, 6 𝑐𝑚, 2 𝑐𝑚. Proč to není možné? 

2. Rozhodněte, jaké podmínky musí splňovat velikosti stran a vnitřních úhlů trojúhelníka v zadání podle 
vět 𝑠𝑢𝑠, 𝑢𝑠𝑢, 𝑆𝑠𝑢, aby zadaný trojúhelník existoval. 

3. Úpravou trojúhelníkové nerovnosti získáme vztah 𝑏 > 𝑐 − 𝑎. Zkuste objevit geometrický význam 
tohoto vztahu pro konstrukci trojúhelníku. 

4. Sestrojte libovolný čtyřúhelník ABCD s velikostmi stran |𝐴𝐵| = 6 𝑐𝑚, |𝐵𝐶| = 5 𝑐𝑚, |𝐶𝐷| =
2 𝑐𝑚, |𝐴𝐷| = 4 𝑐𝑚. Je takto zadán dostatečně? Jaký údaj je třeba přidat (vzpomeňte si na definici 
čtyřúhelníku)? 

a) Kolik údajů je třeba přidat, rýsujeme-li pětiúhelník, šestiúhelník atd., znám-li délky jeho stran? 

5. Sestrojte pětiúhelník 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸, je-li |𝐴𝐵| = 4 cm, |𝐵𝐶| = 2 cm, |𝐶𝐷| = 3 cm, |𝐷𝐸| = 3,8 cm,  

|𝐴𝐸| = 1,8 cm, |𝐸𝐶| = 5,2 cm, |𝐵𝐷| = 4 cm . 

6. Rozstřihneme-li čtverec podél jedné úhlopříčky na dva trojúhelníky, můžeme z těchto trojúhelníků 
složit tři různé obrazce. Jaké? 

a) Jaké obrazce lze vytvořit, rozstřihneme-li podél úhlopříčky obdélník? 

b) Rozstřihněte čtverec podél obou úhlopříček a ze 4 vzniklých trojúhelníků složte jeden 
rovnoramenný trojúhelník. 

7. Úhlopříčky rozdělují čtverec/obdélník na čtyři trojúhelníky. Odstraňte jeden z těchto trojúhelníků. Je 
zbylý útvar mnohoúhelník? Kolik má stran? Je konvexní? 

8. Vypočítejte velikost úhlu 𝜔, jestliže 𝛼 = 50°, 𝛽 = 40°, 𝛾 = 60°. 
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9. Sestrojte pravidelný šestiúhelník 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 (𝑎 =  3 𝑐𝑚) a v jeho vrcholech sestrojte tečny ke kružnici 
jemu opsané. 

10. Sestrojte kružnici vepsanou libovolnému pravidelnému desetiúhelníku. 

11. Sestrojte pravidelný dvanáctiúhelník, tak aby narýsovaná úsečka 𝐴𝐵 byla jeho stranou. 

12. Sestrojte pravidelný pětiúhelník, kde platí: kružnice opsaná tomuto pětiúhelníku má poloměr 7. 

13. Sestrojte pravidelný osmiúhelník, je-li dána jeho opsaná kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟). 

14. Narýsujte pětiúhelník s jedním nekonvexním úhlem. 

15. Načrtněte čtyřúhelník, pro který platí: 
a) má všechny vnitřní úhly pravé, 

b) má dva vnitřní úhly pravé, 

c) má pouze jeden vnitřní úhel pravý, 

d) má pouze jeden vnitřní úhel pravý a je nekonvexní, 

e) má dva vnitřní úhly tupé a dva vnitřní úhly ostré, 

f) má všechny vnitřní úhly ostré, 

g) má všechny vnitřní úhly tupé. 

 


