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Geometrie 1 

CVIČENÍ  
Osová souměrnost, otočení 

Úlohy k řešení: 

Osová souměrnost 

1. Je dána přímka 𝑝 a body 𝐴, 𝐵 v téže polorovině s hraniční přímkou 𝑝. Najděte všechny body X na 
přímce p takové, že velikost úhlu 𝐴𝑋𝑝 se rovná dvojnásobku velikosti úhlu 𝐵𝑋𝑝. 

2. Sestrojte trajektorii koule po kulečníkovém stole, má-li se dostat z místa 𝐴 do místa 𝐵 po odrazu od 
dvou protějších mantinelů. 

3. Narýsujte konvexní úhel 𝐴𝑉𝐵 a kružnici 𝑘, která v něm leží a neprotíná jeho ramena. Sestrojte všechny 
kosočtverce 𝑉𝑋𝑍𝑌, které mají vrcholy 𝑋, 𝑌 na ramenech úhlu a vrchol 𝑍 na kružnici 𝑘. 

4. Je dána přímka 𝑝 a dva různé body 𝐴, 𝐵, které leží v téže polorovině s hranicí 𝑝. Sestrojte trojúhelník 

𝐴𝐵𝐶 tak, aby jeho vrchol 𝐶 ležel na přímce 𝑝 a osa o úhlu ∡𝐴𝐶𝐵 byla k přímce 𝑝 kolmá. 

5. Jsou dány kružnice 𝑘1, 𝑘2, přímka 𝑢 a délka 𝑎. Sestrojte kosočtverec 𝐴𝐵𝐶𝐷 o straně 𝑎 tak, aby měl 

úhlopříčku 𝐵𝐷 na přímce 𝑢 a vrcholy 𝐴, 𝐶 na daných kružnicích. Uveďte příklad, kdy má úloha jedině 

řešení. 

 

Otočení 

1. Jsou dány dvě shodné úsečky 𝐴𝐵, 𝐶𝐷. Určete otočení, které zobrazí 𝐴 na 𝐶 a 𝐵 na 𝐷. 

2. Je dána kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟), přímka 𝑝 a úsečka 𝑑. Sestrojte takovou tětivu kružnice 𝑘, která je rovnoběžná 

s přímkou 𝑝 a má délku 𝑑. 

3. Jsou dány dvě soustředné kružnice 𝑘1(𝑆, 𝑟1), 𝑘2(𝑆, 𝑟2), 𝑟2 < 𝑟1 a bod 𝐴 ležící na kružnici 𝑘1. Sestrojte 

rovnostranný trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 tak, aby vrchol 𝐵 ležel na kružnici 𝑘1 a vrchol 𝐶 na kružnici 𝑘2. 

4. Je dána přímka 𝑝, bod 𝐴 a kružnice 𝑘. Sestrojte všechny čtverce 𝐴𝐵𝐶𝐷, které mají vrchol 𝐵 na 𝑝, vrchol 

𝐷 na 𝑘. 

5. Jsou dány různoběžky 𝑎, 𝑏 a bod 𝐶, který na nich neleží. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 tak, 

aby |𝐴𝐶| = |𝐵𝐶|, |∡𝐴𝐶𝐵| = 45° a aby body 𝐴 ∈ 𝑎, 𝐵 ∈ 𝑏. 

 

 

 


