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Matematika – premostenie vedomostí  
Č asť 2b – Geometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prístup k vyučovaniu a vyučovanie  geometrie sa neustále vyvíja. V súčasnosti  väčšina  

učiteľov, výskumníkov v teórií vyučovania matematiky a matematikov, ktorí sa venujú 

jednotlivým geometrickým vedeckým disciplínam,  zdôrazňujú, že je dôležité študovať 

geometriu, ktorá spája vedomosti z geometrie s vizualizačnými metódami, s riešením 

problémov a s aktivitami zameranými na riešenie otvorených  problémov. Vzdelávacie 

aktivity na vyučovacích hodinách so žiakmi a študentami by sa mali venovať rozvíjaniu  

induktívneho a deduktívneho uvažovania riešeniu problémov s kontextom v každodennej 

realite. 

Samotný obsah vyučovania geometrie je štandardný a pomerne nemenný, ale zavedenie 

voľne dostupných softvérových programov dynamickej geometrie v posledných rokoch 

pridalo k štúdiu geometrie vizualizáciu a možnosť individuálneho skúmania, objavovania 

geometrických poznatkov a vzťahov medzi objektami. Dynamická povaha procesu 

geometrickej konštrukcie, realizovaná pomocou dynamického geometrického softvéru, 

umožňuje modelovať parametre danej konštrukcie  a podporuje skúmanie daného 

problému, či formulovanie hypotéz.  

Tento text pojednáva o vybraných geometrických pojmoch geometrie základnej a strednej 

školy, ktoré ukazujú, ako geometrické poznatky úzko súvisia s každodenným životom 

človeka. 

Podľa teórie van Hieleho (1999) existuje päť úrovní chápania geometrických konceptov, 

prostredníctvom ktorých si žiaci postupne osvojujú geometrické myslenie: vizualizácia, 

analýza, abstrakcia, dedukcia a axiomatizácia. 

1. úroveň – vizualizácia: Žiaci dokážu pomenovať a rozoznať geometrické útvary na základe 

ich celostného vzhľadu, vlastnosti útvarov si ešte neuvedomujú.  

2. úroveň – analýza: Žiaci poznajú vlastnosti geometrických útvarov, avšak vzťahy medzi 

jednotlivými vlastnosťami nevnímajú.  

3. úroveň – abstrakcia: Žiaci si uvedomujú vzťahy medzi vlastnosťami geometrických útvarov 

a vedia formulovať abstraktné definície, geometrickým dôkazom ešte nerozumejú.  

4. úroveň – dedukcia: Žiaci si uvedomujú potrebu logického systému geometrie, rozumejú 

postaveniu axióm a definícií. Žiaci dokážu realizovať jednoduché dôkazy na stredoškolskej 

úrovni.  

5. úroveň – axiomatizácia: Žiaci dokážu porovnať axiomatické systémy a rozumejú 

formálnym aspektom dedukcie (Usinskin, 1982; van Hiele, 1986). 

V tomto texte nebudú, prirodzene,  „preskúmané“ všetky dôležité pojmy týkajúce sa rôznych 

geometrických tém. Text je zameraný na definovanie vhodného východiskového kontextu 

pre diskusiu so študentmi učiteľstva matematiky a na pomoc pri premýšľaní o vyučovaní 

geometrie v škole. Text sa venuje Euklidovskej geometrii. 

Ako naznačuje obrázok (Obr.1), geometrické objekty je možné pozorovať všade a preto by  

učitelia mali využívať reálne objekty, ktoré, s využitím vhodných metód vyučovania, dokážu 



vhodne priblížiť jednotlivé geometrické koncepty. Otázky k obrázku sa 

môžu týkať rôznych prvkov objektov na obrázku, napríklad:  "Ktoré 

geometrické útvary sú na obrázku?" alebo: "Aký je pomer medzi 

čiernou a bielou časťou obsahu v prvom objekte?" 

Text pracuje s dynamickým geometrickým softvérom GeoGebra, ktorý 

je v súčasnosti najvhodnejší voľne dostupný dynamický geometrický 

softvér pre vyučovanie geometrie na všetkých typoch škôl. 

Obr.1 

1.2 Euklidove Základy  ... axiómy 

Euklidove Základy (Stoicheia) boli napísané okolo roku 300 pred Kristom. Je to zbierka 

trinástich kníh, označované číslami I - XIII. Prvých šesť kníh sa venuje planimetrii a rovinným 

útvarom: trojuholník, obdĺžnik, kruh, mnohouholník a opisuje pomer a podobnosť. Ďalšie 

štyri knihy sa zaoberajú teóriou čísel. Kniha XI je úvodom do geometrie telies,  kniha XII sa 

zaoberá pyramídami, ihlanmi, kužeľmi a valcami. Posledná kniha sa týka piatich pravidelných 

telies.  

Kniha I začína dvadsiatimi tromi definíciami a predpokladmi, postulátmi, v ktorých Euklides 

uvádza základné vety planimetrie, definuje pojmy: bod, priamka, kružnica, trojuholník.  

Základnou myšlienkou je, že všetky nasledujúce pojmy, vety  a  axiómy, ako ich nazýva 

Euklides,  by sa mali dať logicky odvodiť z počiatočného súboru postulátov.  Celkovo sa 

v Euklidových Základoch uvádza 14 axióm, 113 predpokladov,  465 tvrdení, z nich 92 

konštrukcií; 27 dôsledkov a 19 pomocných viet (lema). 

Stránka: https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html je veľmi 

zaujímavým pokusom o predstavenie Euklidovho diela Základy online pomocou niekoľkých 

vydarených Java apletov, ktoré umožňujú manipuláciu s objektami. 

Euklidove postuláty (zásady): 

 Čo sa navzájom kryje, navzájom rovné je. 

 Všetky pravé uhly sú sebe rovné. 

 Celok je väčší než jeho časť. 

 Veličiny tomu rovné i navzájom rovné sú. 

 Keď sa pridávajú veličiny rovné k rovným, i celky sú rovné. 

 Odoberieme od rovných rovné, zostávajúce časti sú rovné. 

 Keď sa pridajú k nerovným rovné, celky sú nerovné. 

 Dvojnásobok toho istého rovný je. 

 Polovičky toho istého rovné sú.  

 

  



Euklidove postuláty 

 

I. Každé dva rôzne body môžeme spojiť vždy len jedinou priamkou. 

II. Ohraničenú priamu čiaru možno nepretržite rovno predlžovať. 

III. Z ľubovoľného stredu možno opísať kružnicu s ľubovoľným polomerom. 

IV. Všetky pravé uhly sa navzájom rovnajú (sú zhodné). 

V. Nech sú dané dve priamky, ktoré sú preťaté treťou priamkou. Ak zvierajú s ňou po 

jednej jej strane vnútorné uhly, ktorých súčet je menší než dva pravé uhly, tak sa pretínajú 

na tej istej strane. 

Prvé štyri z týchto postulátov sa zdajú byť samozrejmé sú to základné konštrukcie a tiež 

pojem kolmosti v  rovinnej geometrii. Piaty postulát je technickejšieho charakteru.  

Nemecký matematik Hilbert mnoho rokov po Euklidovi spresnil axiómy I a V takto: 

1. Pre akékoľvek dva rôzne body (a) existuje priamka obsahujúca tieto dva body a (b) táto 

priamka je jedinečná. 

5. Pre akúkoľvek priamku l a bod P, ktorý nepatrí priamke l, (a) existuje priamka 

prechádzajúca bodom P, ktorá nepretína priamku l a (b) táto priamka je jedinečná. 

Piata axióma sa nazýva aj axióma rovnobežnosti: Dve priamky v 

rovine sú rovnobežné, ak sa nepretínajú, t.j. nemajú žiaden spoločný 

bod. 

Piaty postulát teda znamená, že priamky v rovine nie sú rovnobežné, 

keď existuje ich priesečnica  t, tak, že súčet (α + β) vnútorných uhlov 

na jednej strane priamky t je menší ako súčet dvoch pravých uhlov. V 

skutočnosti postulát uvádza, že dané dve priamky  

sa musia na tej strane pretnúť.  

                      Obr. 2 

Vyššie uvedený obrázok Obr.2 situáciu  objasňuje. Potreba definovať vlastnosť namiesto 

toho, aby sa ukázalo, že ide o dôsledok základných predpokladov, bola kontroverzná 

dokonca aj v časoch Euklida. On sám sa zjavne zdráhal použiť Piaty postulát, pretože sa 

nepoužíva v žiadnom z dôkazov prvých dvadsiatich ôsmich výrokov v Knihe I. Jednou zo 

základných otázok z čias Euklida teda bolo rozhodnúť, či je Piaty postulát nezávislý od 

spoločných pojmov a prvých štyroch postulátov alebo či by sa postulát o  rôznobežnosti dal 

odvodiť. Pokusy odvodiť piaty postulát zo spoločných pojmov a iných postulátov viedli k 

mnohým tvrdeniam, ktoré sú s ním logicky ekvivalentné. Jedným z najznámejších tvrdení je 

Playfairova Axióma: Cez daný bod, nie na danú čiaru, možno nakresliť presne jednu čiaru 

rovnobežnú s  danou čiarou. 

V 19. storočí Carl Friedrich Gauss, János Bolyai a Nikolaj Lobačevskij začali experimentovať s 

týmto postulátom a dospeli k novým, objavným poznatkom a položili základ neeuklidovskej 

geometrie. 

 



1.3. Axióma spojitosti 

Uvedieme dve ďalšie dôležité axiómy, ktoré umožňujú prepojiť body priamky s reálnymi 

číslami a ktoré zachovávajú usporiadanie. 

R1. Archimedova axióma: Ak máme dve úsečky, z ktorých jedna je kratšia (x) a jedna dlhšia 

(y), tak ak nanesieme (narysujeme) úsečku x dostatočne veľakrát za sebou, vždy dostaneme 

úsečku, ktorá je dlhšia než úsečka y.  

Dnes sa táto veta často aplikuje aj na plochu, objem či všeobecne na usporiadané 

aritmetické a  algebrické štruktúry (napr. na množiny prirodzených, celých, racionálnych a 

reálnych čísiel). V takom prípade Archimedova axióma spojitosti znie všeobecne takto:  

Ak máme ľubovoľné dve (kladné) hodnoty (nejakej veličiny), z ktorých jedna je menšia (a) a 

druhá väčšia (b), tak vždy platí a ∙ n > b, pričom n je nejaké (aspoň jedno) prirodzené číslo. 

Táto veta platí (t. j. Archimedova axióma spojitosti je splnená) napríklad pre množinu 

reálnych čísel. 

R2. (Cantor-Dedekind). Daná je priamka a dve postupnosti bodov A1,A2,A3,..., B1,B2,B3,... na 

tejto priamke tak, že pre každé j je úsečka |Aj+1Bj+1| časťou úsečky |Aj Bj |, potom existuje 

bod P, ktorý patrí všetkým úsečkám. 

1.4. Euklidov piaty postulát 

Rovnobežné priamky 

E1. (Euklidov piaty postulát) Ak je daná priamka l a bod A, ktorý nepatrí l, potom existuje 

jediná priamka l′ prechádzajúca bodom A tak, že priamky  l a l′ sú rovnobežné, symbolicky 

zapíšeme: l||l′ . 

Veta. Dané sú dve priamky l1 a l2, ktoré sú preťaté treťou priamkou l,  (obr. 2.2) , potom l1||l2 

práve vtedy, ak ∠α ≡ ∠β, kde α a β  je dvojica striedavých uhlov. 

Dôkaz. Nech l1||l2. Zostrojíme priamku l3, ktorá prechádza priesečníkom priamok l1 a l2 tak, 

že l3 a l1 tvoria zhodné striedavé vnútorné uhly s l. Potom sú l3 a l1 rovnobežné, takže podľa 

Euklidovho piateho postulátu je l3 = l2 a preto ∠α ≡ ∠β. 

Dôsledok. Dva páry rovnobežných priamok zvierajú zhodné 

uhly. 

Veta. Súčet veľkostí vnútorných uhlov trojuholníka sa 

rovná priamemu uhlu (180°) .                                          

Obr.3 

Dôkaz. Nech ΔABC je trojuholník. Na priamke AB zvolíme bod D tak, že bod A leží medzi 

bodmi B a D. Existuje jediná priamka, prechádzajúca bodom  A, ktorá je rovnobežná s BC,                                 

ako je znázornené na obrázku 3. Táto priamka rozdeľuje uhol ∠CAD na dva uhly. Nech sú 

tieto uhly ∠CAE a ∠EAD. Potom pre veľkosti uhlov,   



platí: ∠CAE ≡ ∠ACB a ∠EAD ≡ ∠ABC. 

A teda platí, že uhly ∠BAC, ∠CAE a ∠EAD tvoria priamy uhol. 

 

1.5 Trojuholníky, zhodnosť a podobnosť 

Úloha 1.1 Bermudský trojuholník 
Pravdepodobne poznáte mýtus o 
Bermudskom trojuholníku: niekoľko lodí 
a lietadiel, ktoré prechádzali alebo leteli 
ponad túto časť oceánu, záhadne zmizlo. 
Istotne si pamätáte, že trojuholník je 
možné charakterizovať pomocou dĺžok 
strán alebo veľkostí uhlov daného 
trojuholníka. O  aký typ trojuholníka ide? 
Opíšte Bermudský trojuholník podľa dĺžok 
jeho strán a veľkostí uhlov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 

 

       

Použitie pojmu trojuholník je veľmi časté aj v každodennom 

živote. 

Zaujímavé kontexty sa dajú nájsť napríklad v týchto videách: 

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=a6MKwW4xO6I   

 

           Obr. 5 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8
https://www.youtube.com/watch?v=a6MKwW4xO6I


Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov 

Dva trojuholníky sú zhodné, ak sú tri zodpovedajúce 

množiny uhlov a strán zhodné. „Kongruencia“ je pojem 

rovnosti v euklidovskej geometrii, rovnako ako 

„izomorfný“ je pojem rovnosti v teórii grúp. Kongruenciu 

označujeme ≡. 

Nasledujúce vety o zhodnosti trojuholníkov (kongruencii) 

špecifikujú podmienky, za ktorých môžu byť trojuholníky zhodné.    

            Obr. 6 

Postulát zhodnosti trojuholníkov strana-strana-strana (SSS): Ak sú tri strany v jednom 

trojuholníku zhodné s tromi stranami v inom trojuholníku, potom sú trojuholníky zhodné. 

Postulát o zhodnosti trojuholníkov strana-uhol-strana (SUS): Ak sú dve strany a uhol, ktorý 

tieto strany zvierajú v jednom trojuholníku zhodné s dvomi stranami a uhlom, ktorý tieto 

strany zvierajú v druhom trojuholníku, potom sú tieto dva trojuholníky zhodné. 

Postulát zhodnosti trojuholníkov uhol-strana-uhol (USU): dva trojuholníky, ktoré sa zhodujú 

v jednej strane a dvoch uhloch (usu) k nej priľahlých, sú zhodné. 

Podobnosť geometrických útvarov vychádza tiež z pozorovania v bežnom živote: Útvary 

majú rovnaký tvar, ale môžu sa líšiť veľkosťou. Tvar úzko súvisí s pojmom pomer (proporcia) 

a úmera, ako to už dávno pozorovali staroegyptskí remeselníci. Úsečky dĺžok a, b, c a d sa 

považujú za úmerné, ak a:b = c:d. Základná veta o podobnosti hovorí, že úsečka rozdeľuje 

dve strany trojuholníka na úmerné úsečky vtedy a len vtedy, ak je táto úsečka rovnobežná s 

treťou stranou trojuholníka. 

Veta o podobnosti môže byť preformulovaná ako veta uhol-uhol (UU) o podobnosti 

trojuholníkov: Dva trojuholníky majú zodpovedajúce uhly rovnaké práve vtedy, ak sú strany 

ku ktorým sú tieto uhly priľahlé, úmerné. 

Dva podobné trojuholníky sú podobné s koeficientom  podobnosti s: Ak má prvý trojuholník 

strany dĺžok  a, b a c, potom druhý bude mať odpovedajúce strany dĺžok  s·a, s·b a s·c. Okrem 

používania mierky na stavebných plánoch a geografických mapách je podobnosť 

trojuholníkov základom časti geometrie, ktorá sa nazýva goniometria. 

 

1.6. Štyri dôležité body trojuholníka 

Priesečník osí uhlov   

Pripomeňme si, že existuje veta, ktorá hovorí, že všetky tri osi vnútorných uhlov trojuholníka 

sa pretínajú v jednom bode. 

Definícia. Priesečník osí troch vnútorných uhlov trojuholníka sa nazýva stred trojuholníka. 

Stred trojuholníka môže byť označený písmenom I. 

 

 



Priesečník ťažníc, ťažisko 

Definícia. V trojuholníku sa úsečky, ktoré spájajú vrcholy so stredmi protiľahlých strán, 

nazývajú ťažnice. 

Veta. V trojuholníku sa tri ťažnice pretínajú v bode, ktorý sa nazýva ťažisko trojuholníka. 

Ťažisko rozdeľuje každú ťažnicu v pomere 2:1. 

Ťažisko sa môže označovať písmenom  G. 

 

Priesečník výšok, ortocentrum 

Definícia. V trojuholníku ΔABC je výška z vrcholu A úsečka |AD|, kde D ∈|BC| a zároveň AD 

je kolmá na |BC|. 

Všimnite si, že výška z vrcholu A je jedinečná. Trojuholník má tri výšky, jednu pre každý 

vrchol. Priesečník všetkých troch výšok trojuholníka na nazýva ortocentrum. 

Priesečník výšok trojuholníka, ortocentrum, môže byť označený písmenom H. 

 

Priesečník osí strán 

Definícia. Pre danú úsečku AB (strana trojuholníka), ktorá má veľkosť  |AB| platí, že stred 

úsečky AB je bod P ∈ AB taký, že |AP|≡|BP| 

Priesečník osí strán môže byť označený písmenom O. 

1.7. Obvod a obsah 

Pre rovinné útvary so stranami, ktoré tvoria úsečky (trojuholník, obdĺžnik, štvorec alebo 

mnohouholník) platí, že obvod rovinného útvaru sa rovní súčtu dĺžok všetkých jeho strán. 

Obsah rovinného útvaru je časť roviny uzavretá obvodom daného útvaru. Na výpočet obsahu 

rôznych rovinných útvarov sa používajú rôzne vzorce, ktoré ako premenné obsahujú dĺžky 

strán  útvaru prípadne iné parametre, napríklad odvodené od veľkosti vnútorných uhlov 

daného útvaru. 

Niektorí žiaci si dva pojmy, obvod a obsah, zamieňajú. Často majú ťažkosti s pochopením 

rozdielu medzi jednorozmernými jednotkami (dĺžka úsečky, obvod) a štvorcovými 

(dvojrozmernými) jednotkami alebo nedokážu prepojiť svoju každodennú skúsenosť s tým, 

čo sa teoreticky učia v škole. 

Obsah a obvod sú pojmy, ktoré prepájajú prírodovedné predmety, matematiku, inžinierstvo, 

ale aj mestské plánovanie, mapy a umenie.  V súčasnosti je veľmi žiadaný tzv. STEAM prístup 

pri riešení problémov. Príkladom je nasledujúci problém. 



Úloha 1.2 Futbalové ihrisko 
Aký veľký je obvod a plocha 
pokutového územia bežného 
futbalového ihriska? Je celé ihrisko 
väčšie alebo menšie ako ihrisko 
amerického športu ragby? 
Koľko hektárov umelej trávy 
potrebujete na úplné pokrytie 
futbalového ihriska?  
 Obr. 7 

 

 

 

1.8. Pytagorova veta          

Pytagorova veta je známa geometrická veta, ktorá hovorí, že súčet obsahov štvorcov nad 

odvesnami pravouhlého trojuholníka sa rovná obsahu štvorca nad preponou (strana, ktorá 

leží oproti pravému uhlu) tohto pravouhlého trojuholníka. 

Hoci Pytagorova veta bola dlho spájaná s gréckym matematikom-filozofom Pytagorom (asi 

570 – 500/490 rokov pred Kristom), v skutočnosti je oveľa staršia. Štyri babylonské tabuľky, z 

obdobia približne 1 900 – 1 600 rokov pred Kristom, naznačujú určitú znalosť vety s veľmi 

presným výpočtom druhej odmocniny z čísla 2 (dĺžka prepony rovnoramenného pravouhlého 

trojuholníka s dĺžkou oboch odvesien rovnajúcou sa 1). Obsahujú tiež zoznamy špeciálnych 

celých čísel, ktoré sú známe ako pytagorejské trojice, pretože spĺňajú algebrickú rovnosť 

danú Pytagorovou vetou (napr. trojica 3, 4 a 5). Veta sa spomína v Baudhayana Sulba-sutre z 

Indie, ktorá bola napísaná medzi rokmi 800 a 400 pred Kristom. Napriek tomu bola veta 

pripísaná Pytagorovi. Je to tiež záznam číslo 47 z Knihy I Euklidových základov. 

Pytagorova veta sa dá dokázať mnohými spôsobmi. Niektoré z najbežnejších a 

najpoužívanejších dôkazových metód sú dôkazy pomocou algebrickej metódy a pomocou 

metódy podobných trojuholníkov. Na webe je možné nájsť množstvo zdrojov. Napríklad: 

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4 

Možné aplikácie Pytagorovej vety možno vysledovať v inžinierstve. Na 

vytýčenie stavebného poľa väčšina architektov používa na nájdenie 

rozmerov vzťahy Pytagorovej vety a pri známej dĺžke alebo šírke je veľmi 

jednoduché vypočítať obvod konkrétneho sektora.  Ďalšie technické 

prvky, v ktorých sa využívajú vzťahy založené na Pytagorovej vete: 

technika rozpoznávania tváre (vzdialenosť medzi bezpečnostnou kamerou 

a miesto, kde je osoba zaznamenaná, je premietané cez šošovku), 

navigácia (ľudia cestujúci v mori používajú techniku pravouhlého 

trojuholníka na nájdenie najkratšej vzdialenosti a trasy, aby mohli 

pokračovať v ceste na príslušné miesto) a pod.. 

           Obr. 8 



1.9. Kružnica 

Tetiva AB je úsečka vo vnútri kruhu spájajúca dva 

body (A a B), ktoré ležia  na obvode kruhu, na čiare, 

ktorá sa nazýva kružnica.  Na obrázku je kruhová 

fontána v strede námestia Piazza Pretoria v 

Palerme.  

Keď tetiva prechádza stredom kruhu (kružnice), 

tvorí priemer kruhu (aj kružnice), ktorý označujeme 

d. Obvod kruhu (dĺžka kružnice) je daný vzťahom O 

= πd alebo           O = 2πr, kde r je polomer kruhu 

(kružnice); obsah kruhu vypočítame podľa vzorca 

S= πr2. V každom prípade je π  konštanta 3,14159.... 

Grécky matematik Archimedes (asi 287–212/211 

pred Kristom) použil metódu výpočtu na získanie                                                                                                                

hornej a dolnej hranice konštanty π metódou 

opísaných a vpísaných pravidelných 

mnohouholníkov do kruhu.      

          Obr. 9 

          

Polkruh má je časť kruhu, ktorá má koncové body na priemere kruhu. Thalesovi (6. storočie 

pred Kristom) sa   všeobecne pripisuje dôkaz, že každý uhol vpísaný do polkruhu je pravý; to 

znamená, že pre akýkoľvek bod C na polkruhu s priemerom AB bude  ǀ∠ACBǀ vždy 90 

stupňov. Ďalšia dôležitá veta hovorí, že pre akúkoľvek tetivu AB v kruhu bude uhol zvieraný 

ktorýmkoľvek bodom na rovnakom polkruhu kruhu invariantný. To znamená, že v kruhu 

rovnaké tetivy určujú rovnaké uhly a naopak. 

  



1.10. Pravidelné mnohouholníky 

Mnohouholník sa nazýva pravidelný, ak má rovnaké strany a vnútorné uhly. Pravidelný 

trojuholník je teda rovnostranný trojuholník a pravidelný štvoruholník je štvorec. 

Všeobecným problémom už od staroveku bol problém zostrojiť pravidelný n-uholník pre 

rôzne n, len s pravítkom a kružidlom. Na  zostrojenie pravidelných n-uholníkov existujú rôzne 

techniky, napr. rozpolenie uhlov známych konštrukcií, ale žiadna technika konštrukcie n-

uholníka nie je sformulovaná pre všeobecný prípad. V roku 1797, po storočiach bez 

akéhokoľvek pokroku, Gauss prekvapil matematickú komunitu objavením konštrukcie pre 

17-uholník. Všeobecnejšie, Gauss dokázal, že pre prvočíslo p je pravidelný p-uholník 

zostrojiteľný vtedy a len vtedy, ak p je „Fermatovo prvočíslo“: p = F(k) = 22k + 1. Pretože nie 

je známe vo všeobecnosti, ktoré F(k) sú prvočísla, konštrukčný postup pre pravidelné n-

uholníky je stále otvoreným problémom. 

 

1.11. Zhodné zobrazenia 

Takzvané „elementárne geometrické transformácie“ roviny sú zobrazenia rovinných útvarov, 

vyznačujúce sa vlastnosťou zachovania veľkostí úsečiek a veľkostí uhlov. Preto je možné 

definovať, ako geometrickú transformáciu, akúkoľvek konštrukciu, ktorý umožňuje získať z 

počiatočného obrázku F ďalší obrázok F´, ktorého body sú vo vzájomnom súlade s bodmi 

obrázka F. Obrázok F´ sa bude nazývať transformovaný  (obraz) alebo zodpovedajúci obrázku 

F (vzor) v uvažovanej transformácii, v uvažovanom zhodnom zobrazení. 

Keď sa pozrieme na vyučovanie geometrie v škole, môžeme povedať, že žiaci si koncept 

zhodných zobrazení osvojujú po mnohých konštrukciách a manipulatívnych technikách,  

napríklad so štvorčekovým  papierom, farebnými kartičkami, priehľadnými listami papiera 

a pod., Úlohou učiteľa je podnietiť záujem žiakov a objavovať poznatky o zhodných 

zobrazeniach vhodnými otázkami a tiež problémovým výkladom. 

Vhodnými úlohami a manipulatívnymi technikami sa dá dopracovať k poznatku, že všetky 

zhodné geometrické zobrazenia nemenia tvar a veľkosť útvarov a sú izometrické (z gréckeho 

isos, „rovná sa“ a metron, „miera“). 

Posunutie 

Aby sme matematicky charakterizovali zhodné 

zobrazenie: posunutie,                        

je potrebné položiť si otázku: Ako môžeme definovať smer pohybu, o akú vzdialenosť sa 

predmet alebo postava pohne zo svojej pôvodnej  polohy a ktorým smerom? 

Vzniká potreba zaviesť veľmi dôležitý pojem vektor (z latinského vehere, 

„niesť“). Vektor je orientovaná úsečka, ktorej orientácia je označená  

šípkou pri jednom vrchole danej úsečky. Orientácia označuje 

 smer, ktorým sa musí predmet alebo postava pohybovať.                                    Obr. 10 

 Dĺžka úsečky sa nazýva veľkosť vektora a označuje dĺžku posunutia, t.j. vzdialenosť vzoru 

a obrazu posunutia. 



Vektor je charakterizovaný tak, že je to úsečka, ktorá má nielen veľkosť, ale aj smer. 

V skutočnosti povieme, že posunutie  (translácia) je zobrazenie 

v  rovine dané  smerovým vektorom. Smerový vektor určuje 

smer a  dĺžku posunutia. 

Extrémny prípad posunutia nastáva, keď daný útvar nie je 

posunutý. V tomto prípade je smerový vektor posunutia rovný 

nulovému vektoru. Vzor a obraz posunutia sú totožné, identické. 

 

Obr. 11 

O útvare F (vzor) a jeho obraze F' (obraz) pri posunutí hovoríme, že sú priamo zhodné, 

pretože posunutím sa každý orientovaný uhol (vo vzore) zobrazí ako súhlasne orientovaný 

uhol (v obraze).          

         

                                      

 

 

 

Obr. 12 

 

Osová súmernosť  

 

 

 

 

Obr. 13     Obr. 14   Obr.15 

Osová súmernosť je zhodné zobrazenie, ktoré sa v reálnom živote vyskytuje azda 

najčastejšie. Nesúmernosť v objekte, v tvare tela zvieraťa, v kresbe, v rastline atď., okamžite 

upúta pozornosť, aj keď nie je špecifikované, o aký druh zhodného zobrazenia sa jedná. 

Dokázať pohľadom zistiť, či sa jedná o osovú súmernosť znamená ukázať dobre ukotvenú 

matematickú kompetenciu. Na určenie osovo súmerného obrazu predmetu alebo 



geometrického útvaru, a teda na vykonanie konštrukcie osovej súmernosti, je potrebné, 

nájsť polohu osi súmernosti. Os súmernosti je priamka v rovine, vzhľadom na ktorú možno 

rovinu virtuálne „preložiť“ a na seba navrstviť, to znamená prevrátiť. Vyžaduje sa modelovať, 

predstaviť si, virtuálny pohyb v priestore, ku ktorému dochádza, napríklad, pri otočení 

stránky poznámkového bloku. 

Napríklad, ak je v rovine daný útvar F (vzor) a akákoľvek priamka r, ktorá nepretína F, na 

získanie útvaru F' (obraz) osovo súmerného s F vzhľadom na r, bude stačiť zostrojiť z každého 

vrcholu útvaru F úsečku kolmú na r a na jej predĺžení za r, v rovnakej vzdialenosti od r, 

zostrojiť zodpovedajúci vrchol útvaru F´. Obraz F´ vznikne spojením všetkých zostrojených 

vrcholov „na druhej strane“ osi súmernosti, priamky, r 

(Obr. 15). 

Stredová súmernosť 

Súmerné usporiadanie niektorých architektonických 

prvkov, niektorých kvetov (Obr. 16) alebo niektorých 

živočíchov, ako sú, napríklad, prvoky, sú prípady, v 

ktorých sa súmernosť nedá určiť pomocou osi súmernosti, ale je možné nájsť bod, ktorý je 

stredom súmernosti. Platí, že jednotlivé dvojice bodov,  

napríklad vrcholy vzoru a im zodpovedajúce     Obr. 16 

vrcholy obrazu,  

sú vzhľadom na stred  

súmernosti od seba  

rovnako 

vzdialené (Obr. 17).  

  

 

Obr. 17 

Otočenie alebo rotácia 

Na zostrojenie obrazu rovinného geometrického útvaru v otočení o určitý 

uhol       v rovine (v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek), je potrebné 

zobraziť všetky jeho body (vrcholy)  o daný uhol otáčania okolo bodu O, 

stredu otáčania v danej rovine. Vrcholy pôvodného obrazca sa po otočení 

zobrazia do bodov – vrcholov obrazu a ich spojením                                                             Obr. 18 



vznikne obraz pôvodného útvaru v otočení.        

         

              

            

 

 

 

 

    

Obr. 19 

 

Zhodné zobrazenia otočenie, rotácia, je priame zhodné zobrazenie dané pevným bodom O, 

ktorý sa nazýva stred otáčania a uhlom orientovaným v smere alebo proti smeru hodinových 

ručičiek, ktorý určuje veľkosť, amplitúdu, rotácie a smer, v ktorom sa vytvorí obraz daného 

útvaru v danom otáčaní. 

Obzvlášť zaujímavé je otočenie útvaru o uhol 180 °. V skutočnosti, vzhľadom na konkrétnu 

veľkosť uhla otáčania, budú zodpovedajúce body vzoru a obrazu ležať na opačných 

polpriamkach a v rovnakej vzdialenosti od stredu otáčania, takže sú takto zadané otáčanie je 

zároveň aj stredovou súmernosťou so stredom v bode O. 

 

1.12 Kužeľosečky 

Dôležitou  časťou euklidovskej geometrie je teória 

kužeľosečiek (Obr. 20:  kružnica, elipsa, parabola a 

hyperbola). Na rôznych reálnych objektoch, stavbách a ich 

častiach (Obr. 21), je možné pozorovať rôzne tvary 

kužeľosečiek.  Rovnako ako Euklidove Základy sú základom 

geometrie v rovine, Kužeľosečky od Apollónia z Pergy c. 240 – 

190 pred Kristom), ktorý bol medzi jeho súčasníkmi známy 

ako „Veľký geometer“, boli po mnoho storočí základným 

dielom na túto tému. Stredovekí islamskí umelci skúmali                                   Obr. 20 

 spôsoby použitia geometrických útvarov, ich tvarov 

 a súmerností, ako vzorov na dekorácie obydlí. V 20. storočí sa medzinárodne uznávaní 

umelci,                           

napríklad Josef Albers, Max Bill a Sol LeWitt inšpirovali motívmi z euklidovskej geometrie. 



 

Obr. 21 

1.13. Geometria telies 

Niektoré vlastnosti, ako sú, napríklad, pomery strán útvarov či veľkosti uhlov, ktoré platia 

v rovinnej geometrii zostávajú zachované aj v geometrii v priestore. Pre iné pojmy a vzťahy 

existujú analógie. Najvýraznejšia je analógia medzi objemom telesa a obsahom útvaru (guľa 

a kruh, štvorsten a trojuholník, kváder a obdĺžnik). Analógia medzi rovinou a priestorom nie 

je univerzálna. Napríklad, v rovinnej geometrii je možné vypočítať obsah ľubovoľného 

mnohouholníka jeho delením na neprekrývajúce sa trojuholníky. Analogická metóda pre 

objem telies v priestore neexistuje. 

Platónske teleso je pravidelný konvexný mnohosten, ktorého steny tvoria zhodné pravidelné 

mnohouholníky a platí, že v každom vrchole sa stretáva rovnaký počet stien. Súčet 

vnútorných uhlov pri každom vrchole je menší ako 360°. 

Existuje iba päť Platónskych telies (Obr. 22 a Obr. 23). 

Platónske telesá usporiadané podľa tvaru stien 

 

 

 

 

  Obr. 22 

  



Platónske telesá usporiadané podľa počtu stien 

 

 

 

 

  Obr. 23 

 

Uvedieme niekoľko úloh ako príklady využitia vedomostí o telesách v praxi. 

 

Úloha 1.3 Objem smetného koša  
Aký môže byť maximálny objem odpadu v plnom koši, ktorý má 
tvar kolmého pravidelného štvorbokého hranola? Odpad cez 
okraj neprevísa. 

Obr. 24 
 

 

Úloha 1.4 Natieranie kužeľov dvoma farbami 
Na obrázku je jedenásť stĺpov tvaru valca. Koľko kg čiernej 
a koľko kilogramov žltej farby bolo potrebných na natretie 
stĺpov, ak jeden kilogram farby pokryje približne 8 m2 
plochy? 

Obr. 25 
 

 

 

 



Externé zdroje vhodné na využitie vo vyučovaní a učení sa tematických celkov geometrie 

s multimediálnou a digitálnou podporou. 

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html 

http://www.itslearning.net/geogebra  

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4  

https://www.geogebra.org 

https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80 

https://geometryandarchitecture.weebly.com/pythagorean-theorem.html 

https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/ 

http://mathbitsnotebook.com 

https://www.khanacademy.org 

Wolfram Problem Generator  

https://mathcitymap.eu/sk/ 
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