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Geometrie 1 

CVIČENÍ  
Středová souměrnost, posunutí 

Úlohy k řešení: 

Středová souměrnost 

1. Jsou dány dvě kružnice 𝑘1, 𝑘2, které mají dva různé společné body 𝐶 a 𝑀. Sestrojte trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 

tak, aby jeho vrchol 𝐴 ležel na kružnici 𝑘1, vrchol 𝐵 na kružnici 𝑘2 a strana 𝐴𝐵 byla bodem 𝑀 půlena. 

2. Je dána přímka 𝑝, kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟) a body 𝑆1, 𝑆2 navzájem různé. Sestrojte △ 𝐴𝐵𝐶 tak, aby jeho 

vrchol 𝐴 ∈ 𝑝, 𝐵 ∈ 𝑘, 𝑆1, 𝑆2 jsou po řadě středy stran 𝐴𝐶, 𝐵𝐶. 

3. Je dán trojúhelník 𝑃𝐶𝑄 a uvnitř tohoto trojúhelníku bod 𝑇. Sestrojte trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 tak, aby bod 𝑇 

byl jeho těžištěm, aby bod 𝐴 ležel na polopřímce 𝐶𝑃 a bod 𝐵 na polopřímce 𝐶𝑄. 

4. Jsou dány dvě přímky 𝑝, 𝑞 navzájem různoběžné a bod 𝑆, který neleží na žádné z nich. Sestrojte 

čtverec 𝐴𝐵𝐶𝐷 tak, aby měl střed v bodě 𝑆, vrchol 𝐴 na přímce 𝑝 a vrchol 𝐶 na přímce 𝑞. 

5. Sestrojte trojúhelník 𝐴𝐵𝐶, jsou-li dány: 𝑐, 𝑡𝑎 a ostrý úhel 𝜑, který svírá těžnice 𝑡𝑎 se stranou 𝐴𝐶. 

 

Translace 

1. Místa 𝐴, 𝐵 jsou na opačných březích řeky (𝑎 ∥ 𝑏). Určete místo pro most přes řeku (kolmý k břehům), 

aby silniční úseky z míst 𝐴, 𝐵 k mostu měly minimální součet délek. 

2. Jsou dány dvě kružnice 𝑘1, 𝑘2 a přímka 𝑝. Sestrojte takovou přímku rovnoběžnou s přímkou 𝑝 tak, 

aby na obou kružnicích vytínala shodné tětivy. 

3. Sestrojte čtyřúhelník 𝐴𝐵𝐶𝐷, jehož úhlopříčky svírají pravý úhel, jsou-li dány velikosti úhlopříček 

|𝐴𝐶| = 𝑒, |𝐵𝐷| = 𝑓, velikost úhlu 𝐴𝐵𝐶 je rovna 90° a úhlu 𝐴𝐷𝐶 je rovna 𝛿. 

4. Je dán konvexní |∡𝑀𝑃𝑁| = 45°. Uvnitř polopřímky 𝑃𝑁 jsou dány dva body 𝐴, 𝐵 tak, že úsečka 

|𝑃𝐴| = 4 a úsečka |𝑃𝐵| = 14. Na polopřímce 𝑃𝑀 sestrojte body 𝑋, 𝑌 tak, aby ve čtyřúhelníku 𝐴𝑋𝑌𝐵 

platilo: |∡𝐴𝑋𝑌| = |∡𝑋𝑌𝐵|, |𝑋𝑌| =  3. 

5. Přímky 𝑎 ∥ 𝑏 a přímky 𝑐 ∥ 𝑑 určují dva protínající se pásy, bod 𝑂 je libovolný bod. Bodem 𝑂 veďte 

přímku 𝑚, která dané pásy protne ve shodných úsečkách. 

 


