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Geometrie 1 

CVIČENÍ  
Opakování 

1. Sestrojte elipsu, je-li dáno:  a) 𝐴, 𝐶, 𝑎 (𝑎 < 𝐴𝐶). 
 b) 𝐴, 𝐵, 𝑡. 

2. Sestrojte tečnu hyperboly, která je rovnoběžná se směrem 𝑠. Hyperbola je dána asymptotami a hlavními 
vrcholy. 

3. Sestrojte hyperbolu, je-li dáno: 𝑝, 𝑒, 𝐸. 

4. Sestrojte parabolu, je-li dáno: a) 𝑑, 𝑡, 𝑝. 
 b) 𝑣, 𝑡1, 𝑡2. 

5. Z železničního uzlu 𝑈 vychází dvě přímé železniční tratě, které svírají ostrý úhel. Uvnitř úhlu leží místo 𝐴. 
Na každé z těchto tratí byla zřízena železniční stanice tak, aby součet délek stanic spojujících místo 𝐴 i 
vzdálenost obou stanic byl co nejmenší. 

6. Jsou dány dvě různé kružnice 𝑘, 𝑙 a bod 𝑆. Sestrojte obdélník 𝐴𝐵𝐶𝐷 se středem v bodě 𝑆 tak, aby |𝐴𝐵| =

√3|𝐵𝐶|. (Návod: z poměru délek stran obdélníka je nutné vypočítat úhel otáčení).  

7. Je dán ostrý úhel ∡𝐵𝐴𝐶 a uvnitř tohoto úhlu bod 𝑇. Sestrojte △ 𝐴𝑀𝑁, kde 𝑀 ∈ 𝐴𝐶 a 𝑁 ∈ 𝐴𝐵 a 𝑇 je 
těžiště △ 𝐴𝑀𝑁. 

8. Je dána přímka 𝑝, kružnice 𝑘(𝑆;  𝑟) a kružnice 𝑙(𝑂;  𝑟´), 𝑂 ≠ 𝑆, 𝑟 > 𝑟´. Sestrojte všechny přímky 

rovnoběžné s přímkou 𝑝, na níž kružnice 𝑘 a 𝑙 vytínají stejně dlouhé tětivy. 

9. Zvolte v rovině dva body 𝐴 ≠ 𝐵. Sestrojte bod 𝐶 tak, aby: 
a) (𝐴𝐵𝐶) = 2; 
b) (𝐵𝐴𝐶) = 2; 
c) (𝐴𝐵𝐶) = −2; 

d) (𝐴𝐵𝐶) =
1

2
; 

e) (𝐶𝐵𝐴) = 2. 

10. Je dán ostrý úhel 𝐴𝑉𝐵 a uvnitř úhlu bod 𝑀. Sestrojte všechny rovnoramenné trojúhelníky 𝐾𝐿𝑀, aby 
𝐿 ∈ 𝑉𝐵, 𝐾 ∈ 𝑉𝐴, |𝐿𝐾| = |𝐾𝑀|, 𝐿𝐾 ⊥ 𝑉𝐴. 

11. Sestrojte kružnici 𝑘, která se dotýká dvou různoběžných přímek 𝑎, 𝑏 a prochází daným bodem 𝐴 ∉ 𝑎, 𝐴 ∉ 𝑏 
(Apolloniova úloha). 

12. Určete střed a osu kolineace, je-li dána dvojice odpovídajících si bodů a dvě dvojice odpovídajících si 
přímek. 

13. Je dán střed 𝑆 a osa 𝑜 kolineace a dvě různé přímky 𝑎, 𝑏 (různé od 𝑜 a neprocházející 𝑆). Určete kolineaci 
tak, aby přímky 𝑎´, 𝑏´ svíraly úhel 70°. 

14. V kolineaci dané středem, osou a úběžnicí určete obraz úsečky 𝐴𝐵. 

15. V kolineaci 𝐾(𝑆, 𝑜, 𝑢) sestrojte kolineární obraz kružnice ℎ(𝑂; 𝑟), která má s úběžnicí dva společné body 𝑃, 𝑄. 

16. V kolineaci 𝐾(𝑆, 𝑜, 𝑢) sestrojte kolineární obraz kružnice 𝑒(𝑂; 𝑟), která nemá s úběžnicí žádný společný bod. 

17. Sestrojte hyperbolu, jsou-li dány tečna s bodem dotyku 𝐴 ∈ 𝑎, bod 𝐵∞ a dvě tečny c, d. 

18. Sestrojte hyperbolu, je-li dána její tečna s bodem dotyku 𝐴∞ ∈ 𝑎, tečna 𝑏 a dva body 𝐶∞, 𝐷. 
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19. Jsou dány přímky 𝑜, 𝑠, 𝑎, 𝑏, přičemž 𝑎, 𝑏 jsou různoběžné. Určete afinitu tak, aby její osou byla přímka 𝑜, 
směr přímka 𝑠 a aby přímkám 𝑎, 𝑏 odpovídaly vzájemně kolmé přímky, jestliže: 
a) přímky 𝑎, 𝑏 jsou různoběžné s 𝑜 i 𝑠. 
b) právě jedna z přímek 𝑎, 𝑏 je rovnoběžná s 𝑜. 

c) právě jedna z přímek je rovnoběžná s 𝑠. 
 

20. Elipsa je dána osami 𝐴𝐵, 𝐶𝐷. K nenarýsované elipse veďte tečny z daného bodu 𝑅. 

21. Elipsa je dána osou 𝐴𝐵 a bodem 𝑅. Omezte druhou osu. 

22. Elipsa je dána neomezenými sdruženými průměry a tečnou 𝑡 s dotykovým bodem 𝑇. Omezte sdružené 
průměry. 

23. Na dané přímce 𝑝 určete bod, z něhož lze vést stejně velké tečny k daným kružnicím 𝑘1, 𝑘2. 

24. Sestrojte kružnici, která se dotýká dané kružnice 𝑘 a dané přímky 𝑝 v bodě 𝑇 ∊ 𝑝. 

25. Vyřešte Apolloniovy úlohy: 
a) 𝐵𝑝𝑝, pokud jsou přímky rovnoběžné a bod je uvnitř pásu určeného přímkami. 
b) 𝐵𝑘𝑘, pokud kružnice mají vnitřní dotyk a bod leží na jedné kružnici. 
c) 𝑝𝑝𝑝, pokud jsou všechny tři přímky navzájem různoběžné. 
d) 𝑝𝑝𝑘, jsou-li přímky rovnoběžné a jedna z nich je tečnou kružnice. 

 


