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Téma: Výpočtová geometrie v rovině
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rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly 

v rovinných útvarech, převody jednotek
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čtyřúhelník

Čtyřúhelník

čtverec

obdélník

lichoběžník

všechny strany jsou stejně dlouhé

všechny vnitřní úhly jsou pravé

uhlopříčky se navzájem půlí a jsou na sebe kolmé
uhlopříčky se navzájem půlí 

protější strany jsou stejně dlouhé

všechny vnitřní úhly jsou pravé

vnitřní úhly mají různou velikost 

strany jsou různě dlouhé

základny jsou rovnoběžné

čtverec obdélník lichoběžník

Obvod

Obsah

koso

kosočtverec kosodélník

všechny strany jsou stejně dlouhé
uhlopříčky se navzájem půlí a jsou na sebe kolmé

uhlopříčky se navzájem půlí 

protější strany jsou stejně dlouhé

protější strany jsou rovnoběžné

protější strany jsou rovnoběžné
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kružnice, kruh

Kružnice, kruh

úhly

Úhly

střídavé souhlasné
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úhly

Úhly

vedlejší vrcholové

úhly 

Určete vnitřní úhly v trojúhelníku ABC: 
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úhly

V trojúhelníku ABC je velikost úhlu β o 8° větší než α 

a velikost úhlu γ  je dvakrát větší než β. Určete 

velikosti vnitřních úhlů α, β, γ.

úhly

Úhel při základně rovnoramenného trojúhelníku je 

čtyřikrát větší než úhel při hlavním vrcholu. 

Vypočítejte velikosti všech vnitřních úhlů.
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úhly

Vypočítejte velikost zbývajících vnitřních úhlů 

rovnoběžníku, má-li jeden z nich velikost 107028´.

úhly
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úhly

V lichoběžníku ABCD se základnami AB a CD je 

α=720 a γ=1260. Vypočítejte velikost zbývajících 

vnitřních úhlů.

dú

Dú
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úhly

úhly
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dú

Dú

dvojice úhlů

Přímky a, b na obrázku jsou rovnoběžné. Určete velikost 

úhlu α. 
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dvojice úhlů

Jeden z dvojice vedlejších úhlů je čtyřikrát větší 

než druhý. Jak jsou oba úhly velké?

dvojice úhlů

a

b

c
d

α

β

Na obrázku jsou přímky a,b rovnoběžné, 

přímky c,d kolmé, α=1450. Vypočítejte 

velikost úhlu β.
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převody

http://www.ematematika.cz/sbirkaprikladu/zakladniskoly/7/prevodypriklady.pdf

Převeď :

  3 km + 560 m + 40 dm =                m                                    

 28 m + 5 dm + 64 cm =                  cm                                                        

  8 dm + 30 cm + 5 mm =                 mm                                                        

4 m + 7 dm + 5 mm =                       dm                                                          

76 km + 490 m + 6 dm =                  km                                                      

 3m2-10dm2=         cm2

převody

http://www.e-matematika.cz/sbirka-prikladu/zakladni-skoly/7/prevody-priklady.pdf
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dú

Dú

Phytagorova věta

Určete velikost úsečky DE.
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Phytagotova věta

V pravoúhlém trojúhelníku ABC má přepona délku 

c=13cm a odvěsna a=12cm. Jeho obsah je:

a) 30cm2 b) 25 cm2 c) 156 cm2 d) 60 cm2

Phytagorova věta

Strom vysoký 8m byl větrem zlomen tak, že se 

jeho vrchol dotýká země 4m od kmene. V jaké 

výšce byl strom zlomen?
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Phytagorova věta

Vypočítejte délku lomené čáry

Phytagorova věta

Kosočtverec má úhlopříčky e=96mm, f=4cm. 

Vypočítejte délku strany kosočtverce.
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Phytagorova věta

Kmen stromu byl opracován na trám 

obdélníkového průřezu o rozměrech 5cm a 

120mm. Jaký nejmenší průměr musel kmen mít?

test
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dú

Dú

dú

Dú
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S,o

Co platí pro obsahy daných trojúhelníků?

S,o

Mnohoúhelník na obrázku je tvořen šesti 

stejnými čtverci. Jaký je obsah mnohoúhelníku, 

když jeho obvod je 7cm?
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S,o

S,o
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S,o

S,o
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S,o

S,o

Vypočítejte délku běžecké dráhy, jejíž rozměry 

v metrech jsou na obrázku (π=3,14).

1―
2

1―
2

109

29
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dú

Dú

dú

Dú
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III 721:38

použita grafika grafika Bary Buchalové pro NMVD 

http://www.nmvd.cz/it/grafika-bb

POŠTULKA, Alois. Výpočty v geometrii: 888 úloh. 1.vydání. Praha: 

sdružení podnikatelů HAV, 2005. ISBN 80-903625-2-4. Dostupné 

z: www.hav.cz 
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