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Úvod  

 

V diplomové práci nazvané Sbírka úloh o čtyřúhelnících se budu zabývat 

tématem čtyřúhelníků. Tuto tématiku jsem si vybral z toho důvodu, že geometrie, 

jakožto součást matematiky, mne velice zajímá. Zároveň jsem si dobře vědom 

skutečnosti, že geometrie jako celek je pojem velice široký a proto jsem zvolil téma 

konkrétnější - čtyřúhelníky. Během své učitelské praxe jsem zjistil, že ve školní 

výuce problematice čtyřúhelníků není dáno více prostoru, a také nabídka vhodných 

úloh není nikterak bohatá. Položil jsem si otázku, zda mohu nějak, byť nepatrně, tuto 

situaci změnit k lepšímu. Po zralé úvaze jsem se rozhodl, v souladu s mým studiem, 

vytvořit ucelenou sbírku úloh, nabízející žákům procvičení a zopakování učiva. 

Na začátku této práce jsou nejprve analyzovány vybrané učebnice 

matematiky pro základní školu. Tato analýza nabízí srovnání učebnic matematiky 

pro sedmý ročník, které obsahují učivo o čtyřúhelnících. Smutným konstatováním 

tohoto srovnání je fakt, že v žádné učebnici není učivu o čtyřúhelnících věnováno 

více než 10 % kapacity. 

Před jednotlivými kapitolami s nabídkou úloh k řešení nabízí Sbírka úloh o 

čtyřúhelnících krátký přehled o pojmu čtyřúhelník z obecného hlediska. Jsou zde 

uvedeny základní pojmy, klasifikace a názvosloví čtyřúhelníků. Pro pochopení látky 

je přesná terminologie nezbytná jak pro učitele, tak i pro žáky. 

Úlohy ve sbírce jsou členěny podle několika kritérií. Jako prvotní je bráno 

členění dle rozdělení čtyřúhelníků. V každé části je uvedeno několik řešených úloh, 

které mají názorně ukázat úplnost, postup a vhodné formy zápisu řešení. Rozhodně 

však není záměrem, aby žáci dogmaticky postupovali dle uvedeného postupu. Pokud 

žák volí jiný, účelnější postup, samozřejmě za předpokladu dodržení nezbytných 

pravidel, pak je takovýto postup vítán. Každá kapitola charakterizuje jednotlivé typy 

čtyřúhelníků, které jsou doprovázeny příslušnými vzorci pro potřebné výpočty.  

Dalšími hledisky jsou řazení úloh od početních ke konstrukčním a od lehčích 

k obtížnějším. V obou případech se jedná o zamezení určité chaotičnosti při skladbě 

úloh. Je pochopitelné, že při řazení úloh podle obtížnosti mohou nastat v některých 

případech pochybnosti a názory se mohou různit. Určit naprosto objektivní pořadí 
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vzhledem k rozmanitosti úloh při nejlepší vůli nelze, nicméně autorovou snahou tak 

bylo. 

Každá početní úloha má na konci uvedený výsledek, který umožňuje kontrolu 

správnosti řešení. Některé výsledky jsou zaokrouhleny a může se stát, že řešení žáka 

se bude od uvedeného výsledku nepatrně lišit. Odlišnost může být způsobena řadou 

faktorů, např. použitím různého typu kalkulačky nebo Tabulek pro základní školu.  

Ve sbírce jsou i úlohy, které svým obsahem přesahují učivo o čtyřúhelnících. Proto je 

potřeba vycházet ze znalostí běžných matematických úloh, které jsou obsaženy 

v učebnicích nebo v jiných sbírkách. 

Při práci se Sbírkou úloh o čtyřúhelnících lze postupovat dle vlastní úvahy. 

Úlohy lze řešit ve sledu kapitol nebo si vybrat takříkajíc na přeskáčku. Záleží na 

každém jednotlivci, jaký si zvolí postup. Každopádně ve Sbírce úloh o čtyřúhelnících 

je dostatek úloh, které je žák schopen řešit samostatně. Cílem je, aby vyřešení 

většího počtu úloh z každé kapitoly poskytlo žákům záruku dobré a systematické 

přípravy pro další studium. 

Sbírka úloh o čtyřúhelnících je na konci doplněna fotografiemi, které 

dokumentují mnohostranné využití čtyřúhelníků. 

K sestavení Sbírky úloh o čtyřúhelnících jsem tedy zvolil postup nejprve 

analyzovat vybrané učebnice z hlediska jejich obsahu daného tématu. Po analýze 

jsem přistoupil k tvorbě samotné sbírky tak, aby úlohy v nejširší možné míře 

odrážely oblasti současného života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Čtyřúhelník a jeho historické uplatnění 
 

Čtyřúhelník, jakožto rovinný geometrický útvar, provází lidskou společnost 

od jejích počátků. Geometrie, jejíž součástí jsou čtyřúhelníky, je charakterizována 

jako jeden z nejstarších vědních oborů. Jednoduchou představu o geometrických 

útvarech měli lidé zřejmě již v paleolitu, starší době kamenné. Na více místech světa 

se v neolitu staly různé útvary základem geometrické ornamentiky. Rozvoj přišel 

s nástupem prvních států v Egyptě a Mezopotámii, k mnoha poznatkům dospěli také 

učenci v Číně a Indii. 

Významný pokrok v získání vědění o matematice přinesli staří Řekové. 

Jména jako Pythagoras, Archimédes či Eukleidés jsou dodnes v povědomí mnoha 

lidí, kteří se studiu matematiky nikterak nevěnují. Eukleidés je považován za 

největšího geometra starověku. Jeho kniha Základy byla na dlouhou dobu základní 

učebnicí geometrie. Řecká geometrická algebra, jež byla východiskem z první krize 

matematiky, znamenala přechod od aritmetického ke geometrickému chápání veličin. 

Díky geometrické algebře byly vyjádřeny matematické vztahy, na něž je 

v současnosti pohlíženo algebraicky. Významnou roli zde hrály čtyřúhelníky typu 

čtverce či obdélníku.  

Čtyřúhelníky postupem času samozřejmě začaly pronikat do mnoha odvětví 

lidské činnosti. Objevily se např. v architektonice, výtvarném umění, geografii, 

zemědělství, vojenství atd. 

Středověk z pohledu geometrie patřil především arabským matematikům, 

kteří rozvíjeli geometrické vědění o další poznatky. Evropská středověká matematika 

začínala v 6.- 9. století jen na úrovni praktické matematiky nutné k hospodářskému 

životu, v geometrii na úrovni řemeslnických praktik. Matematické spisy se od 11. 

století překládaly z arabštiny do latiny, které pak byly přednášeny na nově 

zakládaných univerzitách. Vynález knihtisku významně přispěl k zájmu o díla 

antických učenců, která obsahovala mimo jiné i pojmy o využití čtyřúhelníků. 

Přístup, spočívající v aplikaci algebry při řešení geometrických úloh, měl velký 

význam pro další rozvoj geometrie. V 17. století zavedl René Descartes souřadnice 

v geometrii, což byl základ analytické geometrie. Při pohledu na bod v rovinné 

kartézské soustavě souřadnic se nám ve spojení s osami x, y rychle vybaví 

čtyřúhelník. 
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Zpřesňování základů v geometrii přinesl přelom 19. a 20. století. Matematika, 

včetně geometrie, je ve 20. století ve znamení vysokého stupně abstrakce. Velký 

důraz je kladen na otázky spojené se smyslem matematiky, její filozofií atd. Tyto 

otázky se přenášejí i do dnešní doby a všechny se dotýkají i čtyřúhelníků a jejich 

postavení v současném světě. 
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2. Analýza vybraných učebnic matematiky pro základní 

školu 
 

Předmětem této analýzy byly učebnice věnované tématu čtyřúhelníků. Toto 

téma bývá zpravidla řazeno do učiva matematiky pro žáky sedmých ročníků 

základních škol a sekundy nižšího stupně víceletých gymnázií. 

V níže uvedené analýze vybraných učebnic a sbírek úloh matematiky pro 

základní školu byla sledována určitá srovnávací kritéria. Důraz byl kladen na 

srozumitelnost a přiměřenost učebnic pro žáky daného věku. Dále zda jsou učebnice 

vybaveny dostatečným počtem vhodných příkladů a úloh, které žákům umožní 

porozumět učivu a procvičit ho. Nezanedbatelným faktorem byla také grafická 

stránka a obrazové vybavení jednotlivých titulů, rovněž tak informace o vhodných 

doplňujících materiálech jednotlivých učebnic. 

 

2.1 CIHLÁŘ, J., ZELENKA, M.: Matematika 7 

  

Učebnice
1
 zpracována podle vzdělávacího 

programu Základní škola plynule navazuje na 

učebnici Matematika 6. Předkládá srozumitelnou 

formou učivo pro žáky sedmých ročníků. 

Výkladová část, zahrnující základní pojmy a 

vysvětlení, je podložena růžovou barvou pro jasné 

odlišení od ostatního textu. Řešené příklady jsou 

voleny tak, aby byly pro naprostou většinu žáků 

srozumitelné. Každá kapitola, zahrnující jednotlivý 

oddíl učiva, je vybavena velkým množstvím úloh, 

v nichž je brán zřetel nejen na praktický význam, 

ale i na zvládnutí samotného učiva. Rovněž úlohy jsou koncipovány tak, aby žáci 

měli možnost rozvíjet matematické myšlení i matematický jazyk. Každá skupina 

úloh je uvedena barevným označením a obtížnost jednotlivých úloh je označena 

                                                   
1
 CIHLÁŘ, J., ZELENKA, M.: Matematika 7. Učebnice. 1. vydání. Praha: Pythagoras 

Publishing, 1998. 192 stran. ISBN 80 – 902382 – 3 – 8 
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počtem hvězdiček. Pro většinu žáků jsou určeny úlohy k řešení označené jednou či 

dvěma hvězdičkami. Úlohy značené třemi hvězdičkami zadává učitel podle svého 

uvážení spíše žákům nadaným, aby mohli více proniknout do problematiky dané 

látky. Počet úloh v učebnici převyšuje dlouhodobý průměr a učebnici vytváří dojem, 

že slouží jako sbírka úloh, což rozhodně není na závadu. Naopak bohatá nabídka 

úloh nabízí výběr z daných témat i forem zadání; není bezpodmínečně nutné řešit 

všechny uvedené úlohy. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny autotesty, v nichž si žáci 

mohou sami ověřit, do jaké míry se jim povedlo zvládnout probírané učivo. Učebnice 

dále obsahuje rozšiřující učivo, označené příslušným symbolem, které příslušný 

vyučující může podle svého uvážení zařadit do výukového procesu. Rozšiřující učivo 

nikterak nenarušuje plynulost učebnice, naopak je vítaným pomocníkem pro výuku 

žáků. Učebnice je vybavena vtipnými ilustracemi výtvarníka Stanislava Holého, 

nicméně postrádá fotografické příklady z běžného života, které by žákům s menší 

představivostí nabídly lepší vysvětlení.  

Učebnice je doplněna dvěma díly pracovních sešitů, tvořící dohromady jeden 

celek. Většina úloh, obsažených v pracovních sešitech, zahrnuje kromě samotného 

řešení i některé méně zdařilé grafické výtvary. 

Je pochopitelné, že z dnešního pohledu již učebnice vykazuje prvky určité 

zastaralosti (např. úlohy, obsahující platbu v hotovosti včetně haléřů), nicméně ještě 

v současné době představuje solidní učební materiál pro výuku matematiky sedmého 

ročníku základní školy. 

Z hlediska učiva o čtyřúhelnících učebnice obsahuje pojmy a vztahy v tomto 

pořadí: 

 

Čtyřúhelník je rovinný útvar, který má čtyři vrcholy, čtyři strany a čtyři vnitřní úhly.  

 

Rozdělení čtyřúhelníků 

 různoběžníky – žádné dvě protější strany nejsou rovnoběžné 

 lichoběžníky – dvě protější strany jsou rovnoběžné, zbývající dvě různoběžné 

 rovnoběžníky – každé dvě protější strany jsou rovnoběžné a shodné 

 

Vlastnosti rovnoběžníků 

 každé dvě protější strany jsou rovnoběžné a shodné 



 7 

 každé dva protější úhly jsou shodné 

 úhlopříčky se v rovnoběžníku navzájem půlí 

 čtverec i obdélník mají úhlopříčky shodné 

 čtverec i kosočtverec mají úhlopříčky navzájem kolmé 

 čtverec i obdélník mají všechny vnitřní úhly pravé 

 rovnoběžník je středově souměrný podle průsečíku svých úhlopříček 

 součet velikostí vnitřních úhlů každého čtyřúhelníku je 360° 

 

Výška rovnoběžníku je úsečka s těmito vlastnostmi 

 je kolmá na obě  protější strany 

 její krajní body na těchto protějších stranách leží 

 

Obsah rovnoběžníku 

Obsah S rovnoběžníku vypočítáme, když délku strany a vynásobíme 

příslušnou výškou va, tj. 

avaS  , 

kde a je strana rovnoběžníku a va k ní příslušná výška. 

 

Obsah kosočtverce můžeme rovněž vypočítat podle vzorce 

2

21 uu
S


 , 

kde u1, u2  jsou délky úhlopříček kosočtverce.  

 

Obvod rovnoběžníku 

Obvod rovnoběžníku je součet délek všech jeho stran. 

 

Pro čtverec, kosočtverec o straně a platí 

,aaaao   

.4 ao   

Obvod čtverce a kosočtverce vypočítáme tak, že délku strany vynásobíme 

čtyřmi. 
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Pro obdélník, kosodélník o stranách a, b platí 

,babao   

,22 bao   

 .2 bao   

 

Obvod obdélníku a kosodélníku vypočítáme tak, že součet délek dvou 

sousedních stran vynásobíme dvěma. 

 

Vlastnosti lichoběžníků 

 základny  –  rovnoběžné protější strany 

 ramena  –  různoběžné protější strany 

 výška  –  úsečka kolmá na základny, jejíž krajní body na nich leží 

 střední příčka  –  úsečka spojující středy ramen 

 

Obvod lichoběžníku 

Obvod lichoběžníku je součet délek všech jeho stran 

.dcbao   

 

Obsah lichoběžníku 

Obsah lichoběžníku vypočítáme, když součet délek obou základen násobíme 

výškou a dělíme dvěma. 

 
2

21 vzz
S


 , 

kde z1, z2 jsou délky horní a dolní základny lichoběžníku a v výška lichoběžníku. 

 

Obsah lichoběžníku vypočítáme také, když délku střední příčky násobíme 

výškou. Délku střední příčky s vypočítáme jako aritmetický průměr základen 

2

21 zz
s


 . 

 

V učebnici se ke každému tématu nachází dostatečné množství aplikačních úloh, 

např. výpočet výměry pozemku, obsahu čelní stěny domu nebo látky na pokrytí 
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střechy stanu atd. Na základě těchto aplikačních úloh si žáci vytvářejí ucelený pohled 

do praktického života, v němž mají čtyřúhelníky své nezastupitelné místo. 

 

2.2 ODVÁRKO, O., KADLEČEK, J.: Matematika (3) pro 7. ročník 

základní školy 

 

 

Třetí díl učebnice
2
 matematiky pro 7. ročník 

zahrnuje učivo geometrie, rozdělené do sedmi 

kapitol. Žáci jsou velmi srozumitelnou formou 

seznamováni s jednotlivými geometrickými 

pojmy. Jednotlivé kapitoly jsou vybaveny 

dostatečným množstvím grafických námětů, 

rovněž množství a způsob zadaných úloh, 

zahrnující praktické příklady z dnešního světa, je 

na velmi zdařilé úrovni. Významné pojmy jsou 

zvýrazněny graficky tak, aby žáci vnímali 

podstatu problému. Drobným nedostatkem se jeví 

nedostatečně zřetelné odlišení náročnosti jednotlivých úloh tak, aby bylo zřejmé, že 

jsou určeny pro určitou skupinu nadanějších žáků. Množství úloh dává vyučujícímu 

možnost zvolit vhodný výběr pro danou skupinu žáků, zřejmě není nutné řešit 

veškeré úlohy. V závěru učebnice je uvedena kapitola „Souhrnná cvičení“, ve které 

jsou uvedeny příklady, jež lze využít i v jiných předmětech, což odpovídá dnešnímu 

pojetí výuky na základních školách. Souborné shrnutí geometrických symbolů 

umožňuje žákům lepší zapamatování a orientaci v daných pojmech. Zobrazení 

jednotlivých geometrický útvarů na obálce knihy spolu s uvedením vzorců pro 

výpočet obvodu a obsahu umožňuje žákům rychlé použití pro řešení jednotlivých 

úloh. Zdařilé ilustrace Martina Maška dotvářejí celistvost učebnice. 

                                                   
2
 ODVÁRKO, O., KADLEČEK, J.   Matematika (3) pro 7. ročník základní školy. 1. vydání. Praha: 

Prometheus, 1999. 88 stran. ISBN 80 – 7196 – 129 – 9 
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Učebnice tvoří spolu s dalšími dvěma díly komplexní celek pro výuku 

matematiky v sedmém ročníku základních škol a pro svou přehlednost a 

srozumitelnost patří mezi vyhledávané učební pomůcky i v současnosti. K učebnici 

náleží také Pracovní sešit, určený k řešením rozmanitých úloh, a Metodická příručka 

pro učitele, která slouží k přípravě vyučujícího.  

V současné době se připravuje rozšířené a přepracované vydání učebnice, 

zahrnující nejnovější poznatky z daného tématu. 

Z hlediska učiva o čtyřúhelnících učebnice obsahuje přehled pojmů a vztahů, 

které jsou v podstatě totožné s učebnicí Matematika 7 autorů Cihláře a Zelenky. 

Navíc je zde věnována pozornost následujícím pojmům: 

 

Základní prvky čtyřúhelníku 

 Sousední vrcholy: A a B, B a C, C a D, D a A 

 Sousední strany:  a a b, b a c, c a d, d a a 

 Sousední vnitřní úhly:  α a β, β a γ, γ a δ, δ a α 

 Protější vrcholy:  A a C, B a D 

 Protější strany:  a a c, b a d 

 Protější vnitřní úhly:  α a γ, β a δ 

 Úhlopříčky:  AC a BD 

 Při obvyklém značení vrcholů, stran a vnitřních úhlů čtyřúhelníku ABCD se 

používá zásada, že například vrchol A je krajním bodem strany a a vrcholem 

úhlu α. 

 Každé dvě protější strany rovnoběžníku jsou rovnoběžné: AB║DC a BC║AD 

 Protější strany rovnoběžníku mají stejnou délku:│AB│=│CD│, 

│BC│=│AD│ 

 Protější úhly rovnoběžníku mají stejnou velikost:  α = γ, β = δ 

 Protější strany rovnoběžníku jsou shodné. 

 Součet velikostí sousedních úhlů rovnoběžníku je 180°. 

 Součet velikostí vnitřních úhlů rovnoběžníku je 360°. 

 Rovnoběžníky, které mají stejné délky stran, nemusí být shodné. 
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Výšky a úhlopříčky v rovnoběžníku 

 Vzdálenost dvou rovnoběžek se rovná délce úsečky, která je kolmá 

k rovnoběžkám a jejíž koncové body leží na obou rovnoběžkách. 

 Výška rovnoběžníku udává vzdálenost rovnoběžek, na kterých leží jeho 

protější strany. 

 Průsečík úhlopříček rovnoběžníku je jeho středem souměrnosti. 

 Úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí. 

 Úhlopříčka rozděluje rovnoběžník na dva shodné trojúhelníky. 

 V rovnoběžníku ABCD platí: va = vc, vb = vd 

 

Kosodélníky a kosočtverce 

 Sousední strany kosodélníku ani kosočtverce nejsou k sobě kolmé. 

 Sousední strany kosodélníku mají různé délky. 

 Úhlopříčky čtverce i úhlopříčky kosočtverce jsou k sobě kolmé. 

 Úhlopříčky obdélníku ani úhlopříčky kosodélníku nejsou k sobě kolmé. 

 Úhlopříčky půlí vnitřní úhly čtverce a kosočtverce. 

 Přímky, na kterých leží úhlopříčky čtverce a kosočtverce, rozdělují každý 

jejich vnitřní úhel na dva shodné úhly. 
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2.3 ŠAROUNOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, J., VÄTEROVÁ, V.: 

Matematika 7, 2. díl 

 

Učivo v této učebnici
3
 je rozloženo do 11 

kapitol, ve kterých se pravidelně střídá aritmetika 

s geometrií. Složení jednotlivých kapitol vychází 

z vysvětlení jednotlivých pojmů, které jsou žákům 

prezentovány vysvětlující formou. Základní pojmy 

jsou zdůrazněny tučným písmem tak, aby si je žáci 

vštípili do paměti a dokázali je použít při řešení 

jednotlivých úloh. Vhodné je rovněž zvýraznění 

vysvětlujících pojmů světle modrým podkladem, 

čímž jsou žáci upozorněni na podstatu daného 

učiva.  

V každé kapitole je pro žáky připraveno velké množství úloh k procvičení 

probraného učiva. Kapitoly věnované učivu z oblasti geometrie jsou vybaveny 

dostatečným množstvím náčrtů a nákresů, vysvětlujícím jednotlivé pojmy probírané 

látky. Různorodost obtížnosti úloh je rozložena tak, aby vyhovovala potřebám pro 

rozvíjení matematického myšlení žáků. Vyučující má možnost zadat úlohy 

jednotlivým skupinám žáků podle různorodých kritérií. Drobným nedostatkem je 

nerozlišení obtížnosti úloh, což může nezkušeným učitelům přivodit drobné potíže 

při zadávání úkolů žákům rozdílné výkonnosti. Naopak velkou předností jsou úlohy, 

vycházející z praktického života, kde dochází k prolínání s jinými vyučovacími 

předměty, což odpovídá současnému trendu vyučování na základních školách. 

V učebnici se nacházejí dva okruhy souhrnných cvičení, kde je žákům předkládáno 

učivo zasahující do jednotlivých kapitol. Těchto souhrnných cvičení může vyučující 

výhodně využít při sestavování náročnějších testů či písemných prací. Závěrečná 

kapitola nazvaná „Matematická herna“ může i v dnešní době výborně posloužit jako 

návod k vytváření různých projektů, kde je kladen důraz na skupinovou práci 

s možností rozvíjení matematického myšlení. Samozřejmostí závěru učebnice jsou 

                                                   
3
 ŠAROUNOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, J., VÄTEROVÁ, V.: Matematika 7, 2. díl. 1. vydání. Praha: 

Prometheus, 1998. 216 stran. ISBN 80 – 7196 – 106 – X 
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uvedená správná řešení jednotlivých úloh, sloužící k ověření žákům, zda jejich řešení 

byla úspěšná. Každá kapitola je bohatě doprovázena zdařilými ilustracemi Martina 

Maška, které dodávají knize příjemný náhled a vkusným způsobem dotvářejí obsah. 

Vhodně jsou také využity vnitřní strany obálky knihy, kde se nacházejí podstatné 

údaje jednotlivých kapitol, které žák použije při řešení příkladů a úloh. 

Učebnice spolu s prvním dílem a pracovními sešity předkládá vyčerpávajícím 

způsobem přehled učiva matematiky v sedmém ročníku základních škol. Přestože od 

vydání učebnice již uplynulo více než deset let, tak jí lze i současnosti považovat za 

výbornou vzdělávací pomůcku. 

Přehled pojmů a vztahů z hlediska učiva o čtyřúhelnících, které obsahuje tato 

učebnice je obdobný s předchozími učebnicemi. Oproti učebnici Matematika 7 

autorů Cihláře a Zelenky je zde více kladen důraz na následující pojmy a vztahy:  

Rovnoběžník je čtyřúhelník, který má dvě dvojice rovnoběžných a stejně 

dlouhých stran.  

 Vnitřní úhly u protilehlých vrcholů rovnoběžníku jsou shodné. 

 Úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí. 

 Střední příčka rovnoběžníku je úsečka procházející středy protilehlých stran 

rovnoběžníku. 

 Střední příčka rovnoběžníku je rovnoběžná se zbývající dvojicí stran 

rovnoběžníku. 

 Výška rovnoběžníku je rovna vzdálenosti rovnoběžných přímek, na nichž leží 

protilehlé strany rovnoběžníku. 

 Délka střední příčky lichoběžníku je rovna aritmetickému průměru délek jeho 

základen. 

 Výška lichoběžníku je rovna vzdálenosti rovnoběžek, na nichž leží základny 

tohoto lichoběžníku. 

 

Na druhé straně je v této učebnici opomenut názornější přehled vzorců pro 

výpočet obvodu či obsahu rovnoběžníků. Je na zváženou, zda autoři se tak rozhodli 

záměrně s cílem usměrnit žáky k vlastní cestě poznání a pochopení jednotlivých 

vzorců. 
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2.4 HERMAN, J. a kol.: Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií: 

Trojúhelníky a čtyřúhelníky 

 

Učebnice
4
, jež je určena třídám základních 

škol či nižšímu stupni gymnázia, zaměřených 

především na výuku matematiky, se zabývá 

význačnými rovinnými útvary, trojúhelníky a 

čtyřúhelníky. Tato kniha je součástí rozsáhlé řady 

učebnic matematiky. Význam učebnice spočívá 

v tom, že jí lze použít při výkladu a procvičování 

látky ve škole a také při domácím samostudiu. 

Z těchto důvodů jsou zdůvodňovány a 

vysvětlovány také veškeré uváděné poznatky a 

pojmy.  

Významné části učiva jsou řazeny v graficky přehledných orámovaných 

odstavcích, tak aby upozornily žáky na jejich podstatu. Žáci by se nad obsahem 

těchto částí měli důkladně zamyslet a snažit se pochopit jejich smysl. Každá kapitola 

obsahuje dostatečné množství příkladů k procvičení určených ke zjištění, jak žáci 

probírané učivo pochopili. Některá cvičení jsou připravena tak, aby žáci vystřihli 

z papíru určitý obrazec, jehož posunováním či otáčením získají představu o 

vlastnostech geometrických útvarů. Náročnost jednotlivých úloh je v učebnici 

znakově rozlišena. Vysvětlení zásadních pojmů jednotlivých geometrických útvarů je 

z důvodu přehlednosti označeno velkým modrým otazníkem. Učebnice je vybavena 

velkým množstvím grafického materiálu a ilustracemi Lucie Voráčkové tak, aby žák 

získal dokonalou představu o znacích a zákonitostech jednotlivých geometrických 

útvarů.  

Koncepce učebnice je nastavena tak, že zde jsou u vyřešených úloh uvedeny 

různé postupy, které vedou k úspěšnému výsledku. Důvodem je vštípit žákům 

poznatek, že na daný problém lze nahlížet z různých úhlů.  

                                                   
4 HERMAN, J. a kol.   Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií: Trojúhelníky a čtyřúhelníky.        

2. vydání. Praha: Prometheus, 2006. 154 stran. ISBN 80 – 7196 – 332 - 1 
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Náročnost uvedených úloh je znakem, že učebnice je studijním materiálem 

především pro žáky se zvýšeným zájmem o matematiku. Některé pasáže mohou být 

pro žáky více náročné a záleží na vyučujícím, zda je zařadí do výukového procesu, 

nebo je odloží na další období. Jedná se především o části věnované důkazům 

geometrických tvrzení.  

Závěr knihy je opatřen výsledky nebo návody k řešení pro zadané úlohy. 

V případě popisu postupu řešení je z úsporných důvodů uvedena vždy jen jedna 

možnost.  

Učebnici lze hodnotit jako velmi zdařilý studijní materiál pro nadanější žáky, 

kteří se výuce matematiky věnují nad obvyklý rámec, což je předpokladem u žáků 

nižšího stupně gymnázia.  

Přehled pojmů a vztahů z hlediska učiva o čtyřúhelnících, které obsahuje tato 

učebnice, je obdobný s předchozími učebnicemi. V porovnání s učebnicí Matematika 

7 autorů Cihláře a Zelenky jsou v této publikaci zdůrazněny následující pojmy: 

 Součet velikostí vnitřních úhlů u téhož ramena lichoběžníku je roven 180°. 

 Úhly při každé základně rovnoramenného lichoběžníku jsou shodné. 

 Rovnoramenný lichoběžník je souměrný podle osy, která prochází středy jeho 

základen. 

 Rovnoramennému lichoběžníku lze opsat kružnici. 

 

 Rovnoběžník, jehož dva vnitřní úhly jsou ostré a dva tupé, se nazývá 

kosoúhelník. 

 Kosoúhelník, jehož sousední strany jsou shodné, se nazývá kosočtverec.  

 Kosoúhelník, jehož sousední strany nejsou shodné, se nazývá kosodélník.  
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2.5 BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P.: Matematika 7: 

Geometrie 

 

Tato učebnice
5
, jež je součástí ucelené 

řady pro vzdělávací obor Matematika a její 

aplikace, je zpracována tak, aby splnila 

očekávané výstupy dle Rámcového vzdělávacího 

programu základního vzdělávání. Učebnice je 

rovněž připravena k výuce na interaktivní tabuli, 

lze jí kombinovat s virtuální verzí, která je 

postupně připravována a dochází tak k rozšíření 

nabídky pro základní školy.  Vhodným 

doplňkem této učebnice je pracovní sešit, jenž 

žákům nabízí řadu zajímavých úloh k procvičení 

znalostí. 

V jednotlivých kapitolách jsou podrobně uvedeny a rozpracovány očekávané 

výstupy a příslušné učivo. Tři stěžejní kapitoly se věnují učivu o trojúhelnících, 

mnohoúhelnících a hranolech. Učivo je v učebnici žákům nastaveno tak, aby 

dokázali rozlišit pojmy rovina a prostor a vztahy mezi nimi. Dále, aby žáci znali 

rozdíly mezi základními geometrickými útvary, dokázali určit jejich vrcholy, strany a 

úhly. Dalším očekávaným výstupem je určení velikosti úhlu měřením a výpočtem, 

pochopení vlastností výšek, těžnic, těžiště a jejich užitím v úlohách. Žáci by měli 

pochopit smysl vět o shodnosti trojúhelníků a umět je použít v úlohách, odhadnout a 

vypočítat objem a povrch těles, rovněž tak umět sestrojit sítě těles. Rovněž 

pochopení řešení aplikačních geometrických úloh a znalost vět o shodnosti patří mezi 

cíle učiva.  

Každá kapitola je vybavena velkým množstvím obrazového a fotografického 

materiálu, který má pomoci žákům při poznávání geometrických vztahů a 

zákonitostí. Na všech vnějších stranách jsou uveřejněny dotazy, které svým 

rozsahem rozšiřují a prolínají učivo matematiky s dalšími studijními obory. Podrobně 

vysvětlující údaje a slovníček je velmi vhodným doplňkem každé části probíraného 

                                                   
5
 BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P.   Matematika 7: Geometrie. 1. vydání. Plzeň: 

Fraus, 2008. 104 stran. ISBN 978 – 80 – 7238 – 681 – 9 
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učiva. Vtipné ilustrace, jejímiž autory jsou Jarmila Dytrychová, Lenka Krausová, 

Marek Novotný, Lukáš Polák, Josef Pospíchal a Bohdan Štěrba, vhodně doplňují 

obsah učebnice a mohou přispět k odlehčení při zvládnutí náročnějších pasáží. 

Na konci učebnice jsou dvě dodatkové kapitoly, první z nich je určena 

žákům, kteří mají zájem o rozšíření znalostí, ve druhé je využito anglického textu 

v matematických úlohách. Žáci zde mají možnost využít prostorové představivosti, 

logické úvahy a kombinačního úsudku při řešení úloh, rozvíjet přesnost a analytické 

myšlení při konstrukcích. Tvořivost, grafický projev i estetické vnímání lze uplatnit 

při řešení náročnějších úloh. Zajímavá je také možnost využití znalostí anglického 

jazyka v matematickém textu. 

Bohužel útlost učebnice se projevuje velmi nízkým počtem procvičovacích 

úloh. Učitel tak musí při zadávání úloh použít další učební materiál, u něhož je 

ovšem otázkou, zda jej budou mít k dispozici také žáci. Rovněž zadávání domácích 

úkolů je při použití této učebnice velmi komplikované, byť k učebnici existuje 

pracovní sešit. 

Přes výše uvedené nedostatky lze učebnici považovat za solidní učební 

materiál pro více i méně nadané žáky. Při následujících vydáních by rozhodně 

prospělo navýšení počtu stran obohacených o větší počet úloh. 

Přehled pojmů a vztahů z hlediska učiva o čtyřúhelnících, které obsahuje tato 

učebnice je obdobný s předchozími učebnicemi. Znatelnějším rozdílem oproti 

ostatním je větší sepětí čtyřúhelníků s trojúhelníky, které se v textu učebnice 

vzájemně prolíná. 

 

2.6 Výsledky analýzy 

Na základě provedené analýzy hodnotím jako nejvíce přínosné pro žáky první 

dvě uváděné učebnice dvojic autorů Cihlář, Zelenka a Odvárko, Kadleček.  

Žáky, přiměřeně jejich věku, uvádějí do světa matematiky a na řadě 

praktických úloh jim velmi srozumitelným způsobem vysvětlují obsahy jednotlivých 

kapitol. Rovněž nabízejí dostatečné množství úloh na procvičení. Vyučující tak má 

dostatek možností ke kvalifikovanému prozkoušení znalostí žáků.   

Během své učitelské praxe jsem používal učebnici autorů Cihláře a Zelenky a 

mohu potvrdit, že žáci velmi dobře rozuměli danému textu a bez problému chápali 

zadání jednotlivých úloh, které vycházely z běžných životních reálií. Přestože 
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učebnice je poměrně staršího data, tak o jejích kvalitách jednoznačně vypovídá fakt, 

že až do konce předminulého školního roku byla pro svou srozumitelnost i patřičnou 

náročnost využívána také na teplické základní škole s rozšířenou výukou 

matematiky. Tamější vyučující si pochvalovali, že žáci si s pomocí dané učebnice 

dokážou dobře poradit s úlohami z běžného života, třídit údaje i řešit náročnější 

úlohy. Výměna stávající učebnice za učebnici autorů Binderové, Fuchse a Tlustého, 

ke které došlo ve škole, kde jsem vyučoval, v minulém školním roce nepřinesla dle 

mého názoru očekávané zkvalitnění. Byť je učebnice zpracována dle potřeb 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tak hodnocení mé i 

ostatních kolegů bylo rozpačité. Učebnice svým obsahem sice odpovídá současnému 

trendu vzdělávání, ale její nevýhodou je útlost a určitá nepřehlednost.  Autoři zřejmě 

uvažovali, že by měla být doplňkem při výuce kombinované s využíváním výpočetní 

techniky, nicméně jako učební pomůcku bych jí na prvním místě nevolil. 

Po prostudování dalších učebnic bych rozhodně volil knihu autorů Odvárka a 

Kadlečka, která odpovídá požadavkům Rámcově vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Dle mého soudu mohou žáci s její pomocí velmi dobře poznávat 

a chápat nejen zákonitosti světa čtyřúhelníků, ale i určovat a znázorňovat ostatní 

geometrické útvary, jakožto uplatňovat logické myšlení při řešení méně či více 

náročných úloh.  

I ve všech dalších učebnicích je zachován postup tak, aby žáci byli vedeni 

k poznávání zákonitostí čtyřúhelníků od obecného ke konkrétnímu. To jest od 

poznání obecných čtyřúhelníků přes pojem lichoběžník až k rovnoběžníkům. Každá 

z uvedených učebnic si bezpochyby klade za cíl žákovo pochopení jednotlivých 

pojmů, které téma čtyřúhelníků obsahuje. V souladu s Rámcově vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání jsou učebnice stylizovány tak, aby žáci dokázali 

určit a znázornit geometrické útvary a zvládli řešení reálných situací, které obsahují 

pojmy z oblasti čtyřúhelníků.  
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3. Sbírka úloh o čtyřúhelnících  
 

Čtyřúhelník patří mezi mnohoúhelníky. Mnohoúhelník je část roviny ohraničená 

uzavřenou lomenou čárou, která neprotíná sebe sama. Body, určující mnohoúhelník, 

se nazývají vrcholy mnohoúhelníku. Úsečky, spojující sousední vrcholy, se nazývají 

strany mnohoúhelníku. Úsečky, které spojují nesousední vrcholy, se nazývají 

úhlopříčky. Vnitřní úhly mnohoúhelníku jsou úhly, které svírají sousední strany. 

Název mnohoúhelníku je určen počtem vrcholů, stran a vnitřních úhlů. 

Čtyřúhelník je rovinný geometrický útvar, jehož hranicí je uzavřená 

neprotínající se lomená čára, se čtyřmi vrcholy, čtyřmi stranami a čtyřmi vnitřními 

úhly. Čtyřúhelníky dělíme na konvexní (vypuklé) a konkávní (duté). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se čtyřúhelníky se setkáváme prakticky denně, neboť jsou běžnou součástí 

našeho každodenního života. Na uvedených snímcích je vidět jejich časté uplatnění a 

mnoho lidí si při pohledu na leckterý předmět ani neuvědomí, že jeho původním 

námětem je čtyřúhelník
6
. 

 

 

                       

 

 

                                                   
6
 Více příkladů uplatnění čtyřúhelníků v lidské společnosti viz příloha 1  
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3.1 Klasifikace čtyřúhelníků 

 

Konvexní čtyřúhelníky dělíme na: 

 rovnoběžníky (každé dvě protilehlé strany jsou rovnoběžné), 

dále lze rovnoběžníky dělit podle délek stran na rovnostranné (čtverec, kosočtverec) 

a různostranné (obdélník, kosodélník), nebo podle úhlů na pravoúhlé (čtverec, 

obdélník) a kosoúhlé (kosočtverec, kosodélník) 

 

 lichoběžníky (jeden pár protilehlých stran je rovnoběžný),  

dále rovnoběžníky dělíme na rovnoramenné (shodná délka nerovnoběžných stran), 

pravoúhlé (jedno rameno je kolmé k základně) a obecné. 

 

 různoběžníky (žádné dvě protilehlé strany nejsou rovnoběžné)  

 

Mezi čtyřúhelníky zařazujeme i další typy, které se nedělí podle rovnoběžnosti 

stran. Patří sem: 

 tečnový čtyřúhelník (lze mu vepsat kružnici) 

 tětivový čtyřúhelník (lze mu opsat kružnici) 

 dvojstředový čtyřúhelník (lze mu opsat i vepsat kružnici) 

 deltoid (dvě dvojice vzájemně přiléhajících stran jsou shodné, úhlopříčky na 

sebe kolmé, hlavní úhlopříčka půlí úhlopříčku vedlejší) 

 

 

3.2 Rovnoběžníky 

 

Rovnoběžník je část roviny ohraničená čtyřmi stranami, každé dvě protilehlé jsou 

rovnoběžné a shodné. Kromě čtyř stran má rovnoběžník čtyři vrcholy a čtyři úhly. 

Součet velikostí vnitřních úhlů čtyřúhelníka je vždy 360°. Součet každých dvou 

sousedních úhlů je 180° a každé dva protilehlé úhly jsou shodné. Rovnoběžník lze 

rozdělit úhlopříčkou na dva shodné trojúhelníky. Obě úhlopříčky v rovnoběžníku se 

navzájem půlí. Podle délek stran lze rovnoběžníky rozdělit na rovnostranné a 

různostranné. Mezi rovnostranné patří čtverec či kosočtverec, mezi různostranné 

obdélník či kosodélník. Podle velikosti vnitřních úhlů se rovnoběžníky dělí na 
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pravoúhlé, jejichž vnitřní úhly jsou pravé, a kosoúhlé. Pravoúhlé rovnoběžníky jsou 

tětivové, jedná se o obdélníky. Rovnostranný a pravoúhlý rovnoběžník je čtverec, 

jemuž lze vepsat i opsat kružnici. Z toho vyplývá, že čtverec lze označit za 

dvojstředový čtyřúhelník. 

 

 3.2.1 Pravoúhlé rovnoběžníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtverec je charakterizován jako rovnoběžník, který se vyznačuje tím, že jeho 

protilehlé strany jsou rovnoběžné, všechny strany shodné a všechny vnitřní úhly 

pravé. Jeho úhlopříčky jsou shodné a navzájem kolmé, vzájemně se půlí a půlí také 

jeho úhly. Čtverci můžeme opsat i vepsat kružnici, středy kružnic jsou totožné. 

Čtverec vykazuje parametry tečnového i tětivového čtyřúhelníku. 

Obvod a obsah čtverce vyjádříme pomocí délky strany čtverce a. 

Obvod  

Obsah      
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Obdélník charakterizujeme jako rovnoběžník, jehož protilehlé strany jsou 

rovnoběžné a mají shodnou délku. Vnitřní úhly obdélníku jsou pravé, úhlopříčky se 

navzájem půlí a jsou stejně dlouhé. Obdélníku lze opsat kružnici, jejíž střed leží 

v průsečíku úhlopříček. Poloměr této kružnice má délku rovnající se poloviční délce 

úhlopříčky. 

Obvod a obsah obdélníku vyjádříme pomocí délek jeho stran a, b. 

Obvod  

Obsah      

 

Příklad 1 

Vypočítejte obsah obdélníku EFGH, jestliže jeho obvod je 48 cm a přitom platí, že 

│EF│ = 2 │FG│. 

 

Řešení 

Jestliže platí, že │EF│= 2 │FG│, pak platí, že obvod obdélníka o = 6 │FG│. 

o = 6 │FG│ 

 6cm48 │FG│ 

│FG│= cm48 : 6 = 8 cm 

│EF│=  2 │FG│ 

│EF│= cm82   

│EF│= 16 cm 

 

Ze zjištěných délek obou stran obdélníka vypočítáme obsah. 

baS   

cm8cm16 S  

2cm128S  

Obsah obdélníku EFGH měří 
2cm128 . 

 

1.1.1 Vypočítejte obvod a obsah čtverce ABCD, jestliže |AB| = 8 cm.
7
  

                                                   
7
 Tento příklad je ukázkou učiva 1. stupně.  Jedná se pouze o připomenutí začátků učiva o  

čtyřúhelnících. 
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1.1.2 Vypočítejte obvod čtverce ABCD, jestliže jeho obsah měří 25 cm
2
. 

                                                                                                                          [ 20 cm ] 

 

1.1.3 Vypočítejte obvod čtverce ABCD, jestliže:      

                                                                                                                                          

a)  |AD| = 7,5 cm 

                                                                                                                   [ 30 cm ] 

b)  obsah trojúhelníku ABE měří 16 cm
2
 (E je střed strany BC) 

                                                                                                                         [ 64 cm
2 

] 

 

1.1.4 Vypočítejte obsah čtverce EFGH, jestliže jeho obvod měří 54 cm. 

                                                                                                                  [ 182,25 cm
2
 ] 

 

1.1.5 Zvětšíme-li délku strany čtverce o její jednu třetinu, tak se zvětší obvod tohoto 

čtverce  o 6 cm. Vypočítejte délku strany čtverce.  

                                                                                                                         [ 4,5 cm
 
]     

 

1.1.6 Obvod obdélníku je 59,2 cm, jeho kratší strana měří 11,2 cm. Vypočítejte 

jeho obsah. 

                                                                                                      [ 206,08 cm
2
 ] 

 

1.1.7 Obsah obdélníku je 50,4 cm
2
, jeho delší strana měří 11,2 cm. Vypočítejte jeho 

obvod. 

                                                                                                           [ 31,4 cm ] 

 

1.1.8 Obvod obdélníku měří 26 cm. Vypočítejte délky jeho stran, když víte, že 

obsah tohoto obdélníku měří 36 cm
2
. 

                                                                                                      [ 9 cm; 4 cm ] 

 

1.1.9 Dva obdélníky mají shodný obsah 53,2 cm
2
. Jeden má délku 15,2 cm a druhý 

26,6 cm. O kolik centimetrů se liší jejich obvody? 

                                                                                                        [ o 19,6 cm ] 
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1.1.10 Šířka obdélníku je 65 % jeho délky. Obvod obdélníku měří 26,4 dm. Kolik 

měří délka a šířka tohoto obdélníku? 

                                                                                                   [ 8 dm, 5,2 dm ]    

                                                                                                             

1.1.11 Narýsujte dva obdélníky. Jeden s rozměry 10 cm a 12 cm, druhý s rozměry 8 

cm  a 15 cm. 

a) Výpočtem zjistěte, zda oba obdélníky mají stejný obsah. 

b) Oba narýsované obdélníky rozdělte příčkami rovnoběžnými se stranami 

na šest obdélníků s rozměry 5 cm a 4 cm. Přesvědčte se tak názorně, že 

oba obdélníky mají stejný obsah. 

c) Zkuste navrhnout, zda o rovnosti obsahů obou narýsovaných obdélníků se 

lze přesvědčit i dalšími způsoby jejich rozdělení. 

                                                                                                                 

1.1.12 Narýsujte obdélník s rozměry 8 cm a 4 cm a dva obdélníky s rozměry 4 cm a 

2 cm. Poté všechny tři obdélníky vystřihněte. 

a) Výpočtem zjistěte, zda je součet obsahů všech tří vystřižených obdélníků 

roven obsahu obdélníku s rozměry 12 cm a 4 cm. 

b) Složte vystřižené obdélníky tak, aby vznikl obdélník s rozměry 12 cm a 4 

cm. Kolika různými způsoby toto provést? 

                                                                                                           [ Třemi způsoby ] 

 

Příklad 2 

Strany obdélníku jsou v poměru 5:7 a jeho obvod o = 96 cm. Vypočítejte délku 

úhlopříčky. 

 

Řešení 

strana a……………5 dílů 

strana b……………7 dílů  

celkem…………...12 dílů 

2

o
ba   

cm
cm

ba 48
2

96
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12 dílů…………..48 cm 

1 díl……………..48 cm : 12 = 4 cm 

cmcma 2045   

cmcmb 2847   

 

Úhlopříčku vypočítáme podle Pythagorovy věty. 

u2 = a2 + b2 

222 784400 cmcmu   

22 1184 cmu   

cmcmu 41,341184 2   

Délka úhlopříčky měří asi 34,4 cm. 

 

1.1.13 Obdélník má strany v poměru 5:7, přičemž jeho obvod měří 72 cm. Určete 

délku jeho úhlopříčky. 

                                                                                                         [ 51,61 cm ] 

 

1.1.14 V obdélníku RSTU jsou délky sousedních stran v poměru │RS│:│ST│= 4:5. 

Vypočítejte obvod a obsah obdélníku, jestliže │RS│= 12 cm. 

                                                                                               [ 54 cm; 180 cm
2
 ] 

 

1.1.15 Vypočítejte obvod a obsah čtverce, jehož úhlopříčka má délku 15 cm. 

                                                                                                   [ 42,43 cm; 112,5 cm
2
 ] 

 

1.1.16 V obdélníku MNOP je vzdálenost jeho středu od strany │MN│ o 3 cm menší  

než od strany │NO│. Obvod obdélníku je 52 cm. Jaké jsou rozměry obdélníku? 

                                                                                                  [ 16 cm; 10 cm ] 

 

Příklad 3 

Strana a obdélníku má délku 3,6 m. Tato délka je 30 % z obvodu daného obdélníku. 

Vypočítejte obsah tohoto obdélníku. 

Řešení 

strana a………….……. 3,6 m = 30 % z obvodu obdélníku 
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strana b…………..…..….x m = 20 % z obvodu obdélníku 

obvod obdélníku o……100 %  

 

Obvod obdélníku vypočítáme tak, že délku strany a dělíme 30, tím dostaneme délku, 

která činí 1 % obvodu obdélníku.  Dosažený výsledek násobíme 100 a zjistíme tak 

hodnotu obvodu obdélníku. 

  

 

 

Nyní musíme zjistit délku strany b. Řešíme pomocí vzorce na výpočet obvodu 

obdélníku. 

 

 

 

 

 

Po zjištění délky strany b vypočítáme obsah obdélníku. 

 

 

 

 

Obsah obdélníku měří 8,64 m
2
. 

 

1.1.17 Strana čtverce měří 8 cm. Vypočítejte o kolik procent je strana čtverce menší 

než jeho úhlopříčka. 

                                                                                                             [ 29,3 % ] 

 

1.1.18 Strana čtverce měří 5 cm. Vypočítejte, o kolik procent je úhlopříčka tohoto 

čtverce větší než jeho strana. 

                                                                                                             [ 41,4 % ] 
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1.1.19 Obdélník má obvod 50 cm. Délky jeho sousedních stran jsou v poměru 3:2. 

Zjistěte rozměry tohoto obdélníku. 

                                                                                                  [ 15 cm; 10 cm ] 

 

1.1.20 Obdélník má obvod 40 cm a jeho šířka je o 4 cm kratší než délka. Vypočítejte 

rozměry obdélníku a délku jeho úhlopříčky. 

                                                                                   [ 12 cm; 8 cm; 14,42 cm ] 

 

Příklad 4 

Jaká bude délka strany nejmenšího čtverce složeného z obdélníků s rozměry 9 cm a 

15 cm? Platí zásada, že žádné dva obdélníky se nepřekrývají. Vypočítejte také obvod 

a obsah tohoto čtverce. 

 

Řešení 

Pro určení délky strany nejmenšího čtverce složeného z obdélníků musíme zjistit 

nejmenší společný násobek hodnot rozměrů obdélníku, neboť nejmenší společný 

násobek je zároveň délkou strany nejmenšího čtverce. Násobky čísla 9 jsou 9, 18, 27, 

36, 45 atd. Násobky čísla 15 jsou 15, 30, 45, 60 atd. Jednoduchou úvahou dospějeme 

k závěru, že nejmenším společným násobkem čísel 9 a 15 je číslo 45. Délka strany 

nejmenšího čtverce tak bude mít hodnotu 45 cm. 

 

Obvod a obsah čtverce zjistíme pomocí příslušných vzorců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka strany nejmenšího čtverce složeného z daných obdélníků je 45 cm, obvod 

čtverce měří 180 cm a obsah čtverce 2 025 cm
2
. 
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1.1.21 Kolik různobarevných čtverců se stranou délky 6 cm je možné složit z 9 

menších čtverců se stranou délky 2 cm, z nichž jsou 3 červené, 3 hnědé a 3 

modré ? Platí zásada, že žádné dva menší čtverce stejné barvy nesmějí mít 

společnou stranu. 

                                                                                                         [ 9 čtverců ] 

 

1.1.22 Který obrazec má větší obvod? Čtverec se stranou délky 1,32 m, nebo 

obdélník se stranami 1,22 m a 0,94 m ? 

                                                                                                            [ čtverec ] 

 

1.1.23 Délka obdélníku je o 3 m větší než jeho šířka. Čtverec o straně, která se rovná 

délce obdélníku, má obsah o 25 m
2
 větší než obdélník. Určete rozměry 

obdélníku. 

                                                                                                        [ 12 m; 9 m ] 

 

1.1.24 Dva obdélníky mají shodné obsahy 32,2 cm
2
. Jeden z nich má délku 8,4 cm a 

druhý 16,1 cm. O kolik centimetrů se liší jejich obvody? 

                                                                                                           [ 1,83 cm ] 

 

Příklad 5 

Silniční úsek obdélníkového tvaru musel být opraven v délce 250 m, přičemž jeho 

šířka činí 9 m. Kolik tun asfaltu bylo potřeba na nový povrch opravovaného úseku, 

když na 1 m
2
 činila spotřeba 5 kg asfaltu ? 

 

Řešení 

Opravovaný úsek silnice má tvar obdélníku, vypočítáme jeho obsah. 

baS   

mmS 9250   

22502 mS   

Opravovaný úsek silnice má obsah 2 250 m
2
. 

 

Následně vynásobíme zjištěný obsah spotřebou asfaltu na 1 m
2
. 

kgkg 2501152502   
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tkg 25,1125011   

Na opravu silničního úseku bylo potřeba 11,25 t asfaltu. 

Příklad 6 

Lesní školka má rovnoběžníkový tvar, délky jejich stran měří 104 m  a 75 m. Výška 

příslušná k delší straně je 62 m. Jaký je obsah plochy lesní školky? Kolik metrů 

pletiva je potřeba na oplocení školky ? 

Řešení 

Obsah rovnoběžníku vypočítáme, když délku strany vynásobíme příslušnou výškou.  

avaS   

mmS 62104   

24486 mS   

Obsah plochy lesní školky měří 6 448 m
2
. 

 

Obvod rovnoběžníku vypočítáme, když sečteme délky všech jeho stran 

babao   

bao  22  

 bao  2  

 mmo 751042   

mo 358  

Na oplocení plochy lesní školky je potřeba 358 m pletiva. 

 

1.1.25 Šířka obdélníkové zahrady musela být při rozšiřování silnice zkrácena o 6 m. 

O kolik metrů se musela délka této zahrady zvětšit, aby výměra pozemku 

zůstala stejná? Původní rozměry zahrady byly 42 m a 36 m. 

                                                                                                               [ 8,4 m ] 

 

1.1.26 Obvod zahrady obdélníkového tvaru měří 122 m a délka zahrady je o 10 m 

větší než dvojnásobek její šířky. Jaké jsou rozměry délky a šířky zahrady? 

                                                                                                      [ 44 m; 17 m ] 

 

1.1.27 Na pokrytí 1 m
2
 střechy se spotřebuje 28 ražených tašek. Kolik se jich 

spotřebuje na pokrytí střechy tvaru obdélníku o délce 8,2 m a šířce 4,8 m? 

                                                                                                      [ 1 103 tašek ] 
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1.1.28 Na tvrdém obdélníkovém podkladu o rozměrech 12 cm a 8 cm je nalepen 

obrázek tvaru čtverce. Tento obrázek zaujímá 66,7 % plochy podkladu. Kolik 

měří strana obrázku? 

                                                                                                                [ 8 cm ] 

Příklad 7 

Vedení radnice rozhodlo, že náměstí ve tvaru obdélníku dostane nový vzhled. Plocha 

náměstí má být vytvořena ze čtvercových dlaždic, přičemž každá má obsah 25 dm
2
. 

Náměstí je dlouhé 28 m a široké 24,5 m. Kolik korun zaplatí radnice za dlaždice, 

které se prodávají v celistvých balících po 20 ks a cena jednoho balíku činí 740 Kč? 

 

                                                    Obr. 1      

 

Řešení 

Spočítáme obsah náměstí. 

             

 

 

Obsah náměstí měří 686 m
2
. 

 

Následně zjistíme počet dlaždic potřebných na pokrytí plochy náměstí. Obsah 

náměstí vydělíme obsahem jedné dlaždice. Nesmíme zapomenout na převedení do 

stejných jednotek! 

Obsah náměstí………686 m
2
 = 68 600 dm

2
 

Obsah dlaždice……...25 dm
2
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Na pokrytí náměstí je potřeba 2 744 kusů dlaždic. 

 

Nakonec zjistíme počet balíků dlaždic a jejich celkovou cenu. Počet balíků 

vypočítáme tak, že celkový počet dlaždic dělíme jejich počtem v jednom balíku. 

Celkem dlaždic………………2 744 kusů 

Počet dlaždic v jednom balíku….20 kusů 

 

Na pokrytí náměstí je potřeba zakoupit 138 balíků dlaždic. 

 

Celkovou cenu zjistíme vynásobením ceny jednoho balíku celkovým počtem balíků. 

Počet balíků………………….138 kusů 

Cena za 1 balík………………740 Kč 

 

Radnice zaplatí za dlaždice celkem 102 120 Kč. 

                                                                                                                     

1.1.29 Obdélníková podlaha zasedacího sálu má rozměry 24 m a 36 m. Majitel se 

rozhodl pokrýt podlahu díly koberce tvaru čtverce o straně 3 m. Na podlepení 

spojů je potřeba zakoupit lepicí pásku. Bylo rozhodnuto, že každý spoj bude 

podlepen jednou a po obvodě sálu se koberec přilepovat nebude. Kolik metrů 

lepící pásky musí majitel zakoupit ? Kolik zaplatí za pořízení materiálu, když 

1 m
2
 koberce stojí 199 Kč a  1 m lepicí pásky 19 Kč ? 

                                                                                                     [ 516 m; 181 740 Kč ] 

 

1.1.30 Stavební parcela má tvar obdélníku o rozměrech 50 m a 74 m. Na části této 

parcely má být postaven rodinný dům se čtvercovým půdorysem, jehož strana 

má délku 25 m. Jedna třetina zbývající části parcely připadne na dvůr a 

zbytek na zahradu. Jaká bude výměra zahrady? 

                                                                                                         [ 2 050 m
2
 ]                                    

 

1.1.31 Obdélníková zahrada byla 30 m dlouhá a 75 m široká. Rozšířením byla 

zvětšena tak, že se každý její rozměr zvětšil o 20 %. O kolik čtverečných 

metrů se zvětšila plocha zahrady? O kolik procent se zvětšil obsah? 

                                                                                            [ o 990 m
2
; o 44 % ] 
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1.1.32 O kolik procent je strana čtverce menší než jeho úhlopříčka? Strana čtverce 

měří 6 cm. 

                                                                                                             [ 29,3 % ] 

 

1.1.33 Ze čtverce délce strany 45 cm je vystřižen kruh s největším možným 

průměrem. Kolik procent obsahu čtverce činí obsah vystřiženého kruhu ? 

                                                                                                             [ 78,5 % ] 

 

Příklad 8 

Obdélníková zahrada o rozměrech a = 80 m a b = 35 m byla zvětšena tak, že rozměry 

a, b se zvětšily o 30 %. O kolik čtverečných metrů a o kolik procent se zvětšila 

výměra obdélníkové zahrady? 

 

Řešení 

Rozměry původní zahrady 

strana a…………….80 m 

strana b…………….35 m 

 

Výměra původní zahrady 

baS    

m35m80 S  

2m8002S  

 

Rozměry zvětšené zahrady 

strana a………….… m104%30m80m80   

strana b…………….. m5,45%30m35m35   

 

Výměra zvětšené zahrady 

baS   

m5,45m104 S  

2m7324S  
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První část otázky vyřešíme jako rozdíl výměr zvětšené a původní zahrady. 

22 m8002m7324  = 2m9321  

 

Druhou část otázky vyřešíme tak, že za základ stanovíme výměru původní zahrady. 

Výsledek zjistíme dělením výměry zvětšené zahrady jedním procentem výměry 

původní zahrady a odečtením od 100 %. 

2m8002%100   

2m28%1   

%169m28:m7324 22   

%69%100%169   

Výměra obdélníkové zahrady se zvětšila o 1 932 m
2
 a o 69 %. 

 

1.1.34 Okolo bazénu s dnem tvaru obdélníku o rozměrech 22 m a 16 m byl z  

betonových čtvercových dlaždic se stranou o délce 50 cm vytvořen ozdobný pás. 

Kolik je nutno zaplatit za nákup dlaždic, když cena jedné dlaždice činí 112 Kč?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 2 

 

                                                                                                       [ 16 576 Kč ] 

 

1.1.35 Délka strany čtverce měří 8 cm. Zjistěte, o kolik procent je úhlopříčka tohoto 

čtverce delší než jeho strana. 

                                                                                                           [ 41,42 % ] 
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1.1.36 Vypočítejte obvody a obsahy obdélníků zakreslených v čtvercové síti, kde 

čtverce mají strany o délce 1 cm, na obr. 3 

 

 

                                                                                    Obr. 3 

 

1.1.37 Koberec dlouhý 3,5 m a široký 3 m stojí 2 299,50 Kč. Jaká bude cena koberce 

stejné jakosti, jenž je 6 m dlouhý a 2 m široký? 

                                                                                                         [ 2 628 Kč ]                              

 

1.1.38 Obdélníkový pozemek má rozměry 22 m a 26,4 m. Kolikrát je tento pozemek 

větší než pozemek čtvercový o délce strany 22 m? 

                                                                                                            [ 1,2 krát ] 
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1.1.39 Do čtvercové desky, jejíž strana má délku 2,4 m, je potřeba vyříznout 

obdélníkový otvor. Strany otvoru mají mít délky v poměru 3:2. Obsahy 

vyříznutého obdélníku a zbývající části desky mají být shodné. Jaké rozměry 

bude mít vyříznutý obdélník? 

                                                                                                  [ 1,38 a 2,07 m ] 

 

Příklad 9 

Na kartónovém papíru o rozměrech 80 mm a 120 mm je nalepen obrázek 

čtvercového formátu. Tento obrázek zaujímá 37,5 % plochy kartónového papíru. 

Vypočtěte délku strany čtvercového obrázku. 

 

Řešení 

Vypočítáme obsah kartónového papíru. 

baS   

mmmmS 12080   

26009 mmS   

 

Z obsahu kartónového papíru vypočítáme obsah obrázku tvaru čtverce. 

26009%100 mm  

296%1 mm  

2965,37%5,37 mm  

26003 mmS   

 

Z obsahu čtverce vypočítáme délku jeho strany. 

26003 mmS   

26003 mmSa   

mma 60  

Délka strany čtvercového obrázku měří 60 mm. 

 

1.1.40 Z plechové tabule tvaru obdélníku o rozměrech 15 dm a 80 cm byly vyříznuty 

dva čtverce se stranou dlouhou 0,65 m. Kolik procent činil odpad? 

                                                                                                             [ 29,6 % ] 
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1.1.41 Obvod lesní obory ve tvaru obdélníku měří 
15

7
1  km. Jedna strana je dlouhá 

3

1
 km. Jak dlouhá je druhá strana? 

                                                                                                              [ 400 m ] 

 

Příklad 10 

Dva z nejstarších typů televizorů s obdélníkovou obrazovkou s poměrem délek stran 

4:3 mají délky delších stran 36 cm a 28 cm. Kolikrát je obsah obrazovky prvního 

televizoru větší než obsah obrazovky druhého televizoru ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Obr. 4 

 

Řešení 

Nejprve vypočítáme délky kratších stran televizorů. Vycházíme z daného poměru 

délek stran 4:3.  

Výpočet délky kratší strany prvního televizoru, kde jsou délky stran v poměru 4:3. 

delší strana……..36 cm 

kratší strana……...x cm 

 

 

Kratší strana prvního televizoru měří 27 cm. 
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Výpočet délky kratší strany druhého televizoru, kde jsou délky stran v poměru 4:3. 

delší strana………28 cm 

kratší strana…….....x cm 

 

 

Kratší strana druhého televizoru měří 21 cm. 

 

Dále vypočítáme obsahy obrazovek obou televizorů. 

První televizor má délky stran 36 cm a 27 cm. 

 

 

 

Obsah obrazovky prvního televizoru měří 972 cm
2
. 

Druhý televizor má délky stran 28 cm a 21 cm. 

 

 

 

Obsah obrazovky druhého televizoru měří 588 cm
2
. 

 

Nakonec poměříme obsahy obrazovek obou televizorů. 

 

Obsah obrazovky prvního televizoru je 1,65 krát větší než obsah obrazovky druhého 

televizoru. 

 

1.1.42 Pozemek na plánu s měřítkem 1:500 je zakreslen jako čtverec o obsahu 144 

cm
2
. Jaká je jeho skutečná výměra? Kolikrát je obsah čtverce na mapě menší 

než výměra pozemku ? 

                                                                                    [3 600 m
2
; 250 000 krát ] 

 

1.1.43 V obdélníku je průsečík úhlopříček vzdálen o 4 cm více od kratší strany než 

od delší. Obvod obdélníku měří 96 cm. Určete obsah tohoto obdélníku.  

                                                                                                           [ 560 cm
2
 ] 
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1.1.44 Zemědělské družstvo má pozemek široký 120 m a hodlá na něm ohradit 

výběh pro 200 prasat. Jak musí být výběh dlouhý, když na jedno prase se 

počítá 152 m
2
 ? 

                                                                                                              [ 254 m ] 

 

1.1.45  Státní vlajka České republiky má tvar obdélníku, jehož délka je 

dvojnásobkem jeho šířky. Modrý klín zasahuje do středu vlajky. Kolik látky 

je potřeba na vlajku dlouhou    8 m? Kolik látek jednotlivých barev se 

spotřebuje ? 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Obr. 5 

                                                    

                                                [ 32 m
2
; modrá 8 m

2
, červená a bílá obě 12 m

2
 ] 

 

1.1.46 Šířka obdélníka měří 2,4 dm, tento obdélník má stejný obsah jako čtverec o 

délce strany 3,6 dm. Vypočítejte délku obdélníka. 

                                                                                                             [ 5,4 dm ] 

 

1.1.47 Na katastrálním úřadu je na plánu v měřítku 1:2500 zakresleno pole ve tvaru  

obdélníku. Rozměry na plánu jsou 8 cm a 25 cm. Určete skutečnou výměru 

pole v hektarech. 

                                                                                                            [ 12,5 ha ] 
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1.1.48 Z dřevěné obdélníkové desky s rozměry 0,8 m a 6,5 dm byla odříznuta část 

tvaru pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami délky 55 cm a 2 dm. Jaký obsah 

má zbývající část desky ? 

                                                                                                          [46,5 dm
2
 ] 

 

1.1.49 Ze čtverce byl vystřižen mnohoúhelník na obr. 6. Vypočítejte, kolik procent 

obsahu čtverce tvoří odpad. 

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Obr. 6 

 

1.1.50 Ve čtvercové desce o délce strany  30 cm byly vyříznuty tři kruhové otvory o 

průměrech 4 cm, 6 cm a 22 cm. Vypočítejte obsah desky po vyříznutí otvorů. 

                                                                                                      [ 479,24 cm
2
 ] 

 

1.1.51 Při sázení brambor se spotřebuje 240 kg sadby na 1 ha. Vypočtěte hmotnost 

sadby potřebné k osázení čtvercového pole o straně 345 m. 

                                                                                                       [ 2 856,6 kg ] 

 

1.1.52 Farmář má na typizovaném obdélníkovém záhonu připravené řádky, do 

kterých hodlá zasázet sazenice dýně. Když bude do každého řádku sázet šest 

sazenic, tak nebude mít pro jednu sazenici místo. Pokud bude do každého 

řádku dávat sedm sazenic, tak mu na poslední řádek zbyde pouze jedna 
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sazenice. Kolik má farmář k dispozici sazenic a kolik je na typizovaném 

záhonu řádků?  

                                                                                         [ 43 sazenic; 7 řádků ] 

 

1.1.53 V městském parku je ve čtvercové ploše vysypané pískem vysázen kruhový 

záhon s růžemi. Poloměr kruhového záhonu měří 3 m a strana čtverce okolní 

plochy je dlouhá 8 m. Vypočítejte obsah plochy vysypané pískem. 

                                                                                                        [ 35,74 m
2
 ]     

 

1.1.54 Taneční sál s obdélníkovým půdorysem měl jeden rozměr o 20 m delší než 

druhý. Majitel objektu se z důvodu přestavby rozhodl sál přestavět. Po 

přestavbě se délka sálu o 5 m zmenšila, přičemž šířka se zvětšila o 10 m. 

Obsah podlahy se úpravou zvětšil o 375 m
2
. Jaké rozměry měl původní 

taneční sál ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Obr. 7 

                                                                                                    [ 65 m; 45 m ] 

 

1.1.55 Obdélníková střecha dřevěného zahradního domku má rozměry 4,5 m a 2 m. 

K jejímu zpevnění je potřeba jí pobít zinkovým plechem o minimální tloušťce 

1,5 mm, přičemž lze použít také několik vrstev slabšího plechu na sobě. 

V obchodní síti jsou k dostání dva typy zinkového plechu. První z nich má 

tloušťku 1,5 mm, jeho šíře je 2,2 m a je nutné zakoupit plnou šíři. Druhý má 

požadovanou šíři 2 m, ale jeho tloušťka je 0,75 mm. Cena za běžný metr 
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prvního plechu je 595 Kč a druhého plechu 295 Kč. Který z obou plechů 

bude pro majitele zahradního domku cenově výhodnější ?  

                                                                                        [ 2 678 Kč; 2 655 Kč ] 

 

1.1.56 Dřevěný trám má průřez tvaru obdélníku. Šířka trámu je 30 cm. Jaká může 

být jeho nejvyšší výška, aby ho bylo možné protáhnout kruhovým otvorem o 

průměru 38 cm ? 

                                                                                                           [ 23,3 cm ] 

 

1.1.57 Kruhový ciferník hodin má průměr 26 cm. Spojením bodů označujících 2., 5., 

8., 11. a opět 2. hodinu vznikne čtverec. Vypočítejte jeho obvod a obsah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Obr. 8 

                                                                                                             

                                                                                           [ 73,5 cm; 338 cm
2
 ] 

 

1.1.58 Čtverec EFGH o délce strany 8 cm má opsanou a vepsanou kružnici. Jaké 

jsou délky těchto kružnic ? 

                                                                                        [ 25,12 cm; 35,52 cm ] 

 

1.1.59 Obvod obdélníku měří 18 cm. Sestrojte čtverec, který má stejný obvod jako 

daný obdélník. 

 



 42 

1.1.60 Sestrojte čtverec EFGH, je-li délka úhlopříčky rovna 5 cm. 

 

1.1.61 Sestrojte obdélník IJKL, jestliže jeho úhlopříčky svírají úhel o velikosti 125° 

a jejich délka je 8,6 cm. 

 

1.1.62 Sestrojte čtverec ABCD, je-li součet délek obou úhlopříček 12 cm. 

 

1.1.63 Úhlopříčky obdélníku GHIJ mají délky 7 cm a svírají úhel 125°. Sestrojte 

obdélník GHIJ. 

 

1.1.64 Úhlopříčky obdélníku HIJK mají délky 8 cm a svírají úhel 120°. Sestrojte 

obdélník HIJK. 

 

1.1.65 V obdélníku IJKL svírají úhlopříčky úhel ISJ o velikosti 135°. Sestrojte tento 

obdélník, když │IJ│= 6 cm. 

 

1.1.66 Ve kterých čtyřúhelnících platí, že součet dvou sousedních úhlů je úhel 

přímý? 

                                                                                          [ V rovnoběžnících. ] 

                                                                                                     

            

3.2.2 Kosoúhlé rovnoběžníky                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosočtverec je rovnostranný rovnoběžník, mající všechny strany stejně 

dlouhé. Na rozdíl od čtverce sousední strany nesvírají pravý úhel. Úhlopříčky 

Kosočtverce, tvořící dvě osy souměrnosti, jsou na sebe kolmé. Průsečík 
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úhlopříček je středem souměrnosti. Kosočtverci lze vepsat kružnici, její střed 

se nachází v průsečíku úhlopříček. 

Obvod kosočtverce vyjádříme pomocí strany a. Obsah kosočtverce lze určit pomocí 

strany a  a příslušné výšky va, nebo pomocí úhlopříčeku1, u2. 

Obvod    

Obsah     

               

 

Kosodélník je rovnoběžník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné, 

sousední strany nesvírají pravý úhel. Úhlopříčky nejsou shodné a nejsou na sebe 

kolmé. Kosodélníku nelze opsat ani vepsat kružnici a nemá osu souměrnosti. 

Protilehlé úhly mají stejnou velikost. 

Obvod kosodélníku vyjádříme pomocí dvou sousedních stran a, b. Obsah 

kosodélníku určíme pomocí strany a či b a k ní příslušné výšky va či vb. 

Obvod  

Obsah   nebo   

  

1.2.1 Vypočítejte obvod a obsah kosočtverce ABCD o délce strany 5,6 cm a výšce 

3,4 cm. 

                                                                                                     [ 22,4 cm; 19,04 cm
2
 ] 

                                                                                          

1.2.2 Vypočítejte obsah kosočtverce, jehož strana a = 4,8 cm a kratší úhlopříčka u = 

4 cm. 

                                                                                                                      [ 8,72 cm
2
 ]     

 

1.2.3 Vypočítejte délku strany kosočtverce, měří-li jeho úhlopříčky 5,8 cm a 4,2 cm. 

Dále zjistěte výšku kosočtverce. 

                                                                                                        [ 3,58 cm; 3,40 cm ]            

  

1.2.4 Obsah kosočtverce měří 187 cm
2
 a délka jeho strany činí 13 cm. Jak dlouhé 

jsou úhlopříčky tohoto kosočtverce? 

                                                                                                 [ 17 cm; 22 cm ] 
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Příklad 1 

Vypočítejte obsah kosodélníku, když strana měří 16 cm a k ní příslušná výška 1,1 

dm. 

 

Řešení 

Nejdříve převedeme délku strany a k ní příslušné výšky do stejných jednotek, 

zvolíme např. dm. Strana kosodélníku měří 16 cm = 1,6 dm, k ní příslušná výška 1,1 

dm. Následně dosadíme do vzorce na výpočet obsahu kosodélníka. 

 

 

 

Obsah kosodélníku měří 1,76 dm
2
. 

 

1.2.5 Délka strany kosočtverce měří 25,6 cm a jeho obsah 563,2 m
2
. Jak dlouhá je 

vzdálenost mezi jeho rovnoběžnými stranami? 

                                                                                                             [ 22 cm ] 

 

1.2.6 Délka strany kosočtverce měří 3,5 cm. Jaké délky mají jeho úhlopříčky, když 

jejich poměr je 1:2 ? 

                                                                                                        [ 3,13 cm; 6,26 cm ] 

 

1.2.7 Délky stran rovnoběžníku jsou v poměru 3:4, přičemž jeho obvod měří 2,8 m. 

Určete délky jednotlivých stran. 

                                                                                                    [ 0,6 m; 0,8 m ] 

  

1.2.8 Rovnoběžník EFGH má délky úhlopříček 50 mm a 120 mm, délka jeho jedné 

strany měří 65 mm. Zjistěte, zda rovnoběžník EFGH je kosočtverec nebo 

kosodélník. 

                                                                                               [ Kosočtverec. ] 

 

1.2.9 Určete vnitřní úhly rovnoběžníku, přičemž je známo, že jeden z nich je o 50° 

větší než druhý. 

                                                                                        [ 115°; 65°; 115°; 65°] 
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1.2.10 V rovnoběžníku OPQR je │∢ ROP │ = 38° 18´. Vypočítejte velikosti 

ostatních úhlů. 

                                                                                         [ 141° 42´; 38°18´; 141°42´ ]                    

1.2.11 Určete velikost úhlu β v rovnoběžníku ABCD, když   

            a) 81107     

            b)  64115     

            c)  52123   

                                                                                            [ 2467  ; 4164  ; 52123  ]            

       

1.2.12 Vypočítejte velikosti vnitřních úhlů rovnoběžníku, když jeden vnitřní úhel je 

o 25  větší než druhý úhel. 

                                                                                             0377  ; 03102  ; 0377   ] 

 

1.2.13 V rovnoběžníku EFGH je │EF│ = 7 cm, │FG│ = 5,5 cm. Výška příslušná 

ke straně EF měří v1 = 44 mm. Vypočítejte obsah rovnoběžníku a výšku v2 

příslušnou ke straně FG. 

                                                                                             [ 30,8 cm
2
; 5,6 cm ]      

          

1.2.14 Vypočítejte velikost vnitřních úhlů rovnoběžníku ABCD, jestliže 
3

1
 . 

                                                              [ α = 45°; β = 135°; γ = 45°; δ = 135 ° ] 

 

1.2.15 Úhlopříčky v kosočtverci mají délky 48 cm a 14 cm. Vypočítejte výšku 

kosočtverce. 

                                                                                                           [ 13,4 cm ] 

 

1.2.16 Sestrojte rovnoběžník ABCD, je-li │AB│= 3 cm, │AC│= 5,5 cm a │∢ 

ABC│= 100°. 

 

1.2.17 Sestrojte kosočtverec, jehož obvod měří  o = 32,4 cm a výška v = 5,2 cm. 

 

1.2.18 Sestrojte kosočtverec RSTU, je-li │RT│= 6,5 cm a │RS│= 8,5 cm. 
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1.2.19 Sestrojte kosočtverec OPQR, jestliže a = 5 cm, 03112  . Daný úhel 

sestrojte kružítkem s použitím znalostí o půlení úhlů. 

 

1.2.20 Sestrojte kosočtverec ABCD, jestliže a = 55 mm a ∢ α = 135°. Daný úhel 

sestrojte kružítkem. 

1.2.21 Sestrojte kosočtverec ABCD, když │AC│= 8 cm a va = 6 cm. 

 

1.2.22 Sestrojte kosočtverec EFGH, když │EF│= 5 cm, v = 4,8 cm. 

 

1.2.23 Sestrojte kosočtverec FGHI, jestliže │FH│= 8 cm, │∢ = GFI│ = 82°. 

 

1.2.24 Sestrojte kosodélník MNOP, když víte, že │MN│ = 6,3 cm, │MO│ = 0,8 

dm, │NO│= 30 mm. 

 

1.2.25 Sestrojte kosodélník ABCD se středem souměrnosti S, když │∢ = BSC│ = 

60°,      │AS│ = 4 cm, │BS│ = 2,5 cm. 

 

1.2.26 Sestrojte rovnoběžník ABCD, jestliže e = 6 cm, f = 8 cm, │∢ ASB │. Bod S je 

průsečík úhlopříček e, f. 

 

1.2.27 Sestrojte rovnoběžník HIJK, když │HI│= 4,6 cm, │IJ│= 23 mm a│∢ GHI 

= 60° │. 

 

1.2.28 Sestrojte čtyřúhelník ABCD, když │AB│= 7 cm, │BD│= 8 cm, α = 60°, β = 

90°,           δ = 80°. 

 

1.2.29 Sestrojte rovnoběžník IJKL, když │IJ│= 7 cm, │JL│= 5 cm, vi = 4,5 cm. 

 

1.2.30 Narýsujte úhel α = 112°30´ s vrcholem V. Na jednom ramenu vyznačte bod 

X, na druhém ramenu bod Y tak, aby │VB│= 40 mm, │VD│= 6 cm. Doplňte 

na rovnoběžník ABCD. 

 

1.2.31 Sestrojte kosočtverec, jehož obvod měří 16 cm a jehož dvě sousední strany 

svírají úhel o velikosti 125°. 
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1.2.32 Sestrojte kosočtverec EFGH, jehož úhlopříčky mají délky │EG│= 10 cm,         

│FH│= 6 cm. Středy jeho stran označte postupně J, K, L, M. Narýsujte 

čtyřúhelník JKLM. Najděte středy stran obrazce JKLM a označte je body N, 

O, P, R. Při dalším půlení stran čtyřúhelníku NOPR vznikne obrazec STUV. 

a) Které obrazce jsou kosočtverce? 

b) Které obrazce jsou obdélníky? 

                                                                   [ ABCD, NOPR; JKLM, STUV ] 

 

1.2.33 Rovnoběžníku IJKL je vepsán rovnoběžník OPQR. Body O, P, Q, R jsou 

v daném pořadí středy stran rovnoběžníku IJKL. Dokažte, že obsah 

rovnoběžníku OPQR je roven polovině obsahu rovnoběžníku IJKL. 

 

1.2.34 Kterému rovnoběžníku je možno kružnici a) vepsat, b) opsat? Rovnoběžníky 

narýsujte. 

                                                          [ čtverec, kosočtverec; čtverec, obdélník ] 

 

1.2.35 Délky úhlopříček rovnoběžníku EFGH jsou 1,2 dm a 5 cm, délka jedné jeho 

strany je 65 mm. Určete, zda je rovnoběžník EFGH  kosodélník nebo 

kosočtverec? 

                                                                                                     [ kosočtverec ] 

 

1.2.36 Jaký název má obrazec, jehož úhlopříčky mají délky 7 cm a 11 cm, jsou 

k sobě kolmé a navzájem se půlí? 

                                                                                                     [ kosočtverec ] 
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1.2.37 Doplňte chybějící údaje v tabulce. Zaznamenejte postup řešení. 

 

obrazec 

 

strana 

příslušná 

výška 

 

obvod 

 

obsah 

rovnoběžník 6 cm   66 cm
2 

kosočtverec 5 cm 0,5 cm   

obdélník  12 cm 52 cm 
 

trojúhelník 3,6 cm 2 cm - 
 

čtverec 2,4 dm   
 

trojúhelník  3,5 cm - 21 cm
2 

kosočtverec  3,4 cm 16 cm  

obdélník 1,5 m   10,5 m
2 

 

1.2.38 Je pravda, že čtyřúhelník EFGH je rovnoběžník, pakliže víte, že délky jeho 

stran měří     │EF  =  5 dm, │FG│ =  500 mm, │GH│ =  40 cm, │HE│ =  

0,4 m? 

                                                                                                                    [ ne ] 

 

1.2.39 Je pravda, že čtyřúhelník, který má dvě strany shodné a druhé dvě strany  

rovnoběžné, je rovnoběžník? 

                                                                                                                  [ ano ]  

 

1.2.40 Dokážete odvodit vzorec pro výpočet obsahu kosočtverce pomocí délek jeho 

úhlopříček? Využijte obr. 9. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

       Obr. 9 

 

1.2.41 Kosočtverec a čtverec mají stejný obvod. Který z nich má větší obsah? 

                                                                                                                        [ žádný ] 
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 3.3 Lichoběžníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichoběžník je konvexní čtyřúhelník, jenž má jednu dvojici rovnoběžných 

stran. Rovnoběžné strany a, c se nazývají základny, zbývající dvě strany b, d ramena. 

Výška v lichoběžníku je úsečka, kolmá na základny, jejíž krajní body leží na 

základnách. Střední příčka s je úsečka spojující středy ramen, její délka se rovná 

aritmetickému průměru délek obou základen  . 

 

 

 

 

 

 

 

Speciálními typy lichoběžníků jsou pravoúhlý a rovnoramenný lichoběžník. 

Pravoúhlý lichoběžník se vyznačuje dvěma pravými úhly u jednoho ramene, 

zbývající úhly jsou jeden ostrý při delší základně a jeden tupý při kratší základně.  

Rovnoramenný lichoběžník je charakterizován shodnou délkou obou ramen. 

Úhlopříčky jsou stejně dlouhé a úhly při každé základně mají stejnou velikost. 

Součet úhlů při stejném rameni je 180°. Rovnoramennému lichoběžníku lze opsat 

kružnici a je osově souměrný podle osy základen. 

Obvod lichoběžníku určíme součtem délek jeho stran a, b, c, d. Obsah určíme 

pomocí délek obou základen a, c nebo střední příčky s a výšky v. 

Obvod  

Obsah   nebo   

 



 50 

Příklad 1 

Pohled z boční strany na železniční most a pod ním protékající řeku má tvar 

rovnoramenného lichoběžníku EFGH, přičemž EF║GH, │EF│= 25 m,  │GH│= 18 

m, │FG│= 12 m. Vypočítejte obsah plochy mezi mostem a řekou? 

 

Řešení 

Obsah lichoběžníku vypočítáme podle vzorce 

 v
zz

S 



2

21  

 z1 =│EF│=  25 m 

 z2 = │GH│= 18 m 

Výšku lichoběžníku vypočítáme z trojúhelníku EHO (obr. 3).   

 

Nejdříve zjistíme délku odvěsny EH: 

  2:GHEFEH   

    2:1825EH  

  5,32:7 EH  

 │EH│= 3,5 cm 

Délka odvěsny |EH| měří 3,5 cm. 

 

 

 

Dále vypočítáme výšku: 

222 EMEHv   

222 5,312 v  

25,121442 v  

75,1312 v  

 v   = 11,48 cm 

Výška lichoběžníku EFGH měří 11,48 cm. 
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Dosadíme do vzorce na výpočet lichoběžníku: 

             v
zz

S 



2

21  

             48,11
2

1825



S  

             82,246S  

             S  = 246,82 cm
2
 

Obsah plochy mezi mostem a řekou činí 246,82 cm
2
. 

 

2.1 V pravoúhlém lichoběžníku jsou základny o délkách 8 cm a 4,8 cm. Délka 

kratšího ramene měří 2,5 cm. Vypočítejte obvod a obsah tohoto pravoúhlého 

lichoběžníku. 

                                                                                                          [ 19,4 cm; 16 cm
2
 ]                                                                                                         

 

2.2 Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, který má rameno délky 10 

cm, jeho výška měří 8 cm a délky základen jsou v poměru 2:3. 

                                                                                                                      [ 240 cm
2
 ]                                                                                   

 

2.3 Délky základen lichoběžníku jsou v poměru 2:5 a délka střední příčky měří 7 

cm. Jaké jsou délky základen? 

                          [4 cm; 10 cm ] 

 

2.4 Rovnoramenný lichoběžník má rozdíl délek základen 6 cm a jeho obvod měří 

34 cm. Délka ramene je třetina délky delší základny. Kolik měří délky 

základen a délky ramen tohoto lichoběžníku? 

                                             [ délky základen 15 cm a 9 cm; délky obou ramen 5 cm ] 

 

2.5 Obvod lichoběžníku měří 52 cm, ramena mají délky 13 cm a 9 cm. Zjistěte 

délku jeho střední příčky. 

                                                                                                     [ 15 cm ] 
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2.6 V pravoúhlém lichoběžníku mají základny délky 64 mm a 4,8 cm. Délka 

kratšího ramene činí 0,35 dm. Jaká je délka druhého ramene a kolik měří 

úhlopříčky lichoběžníku? 

                                          [ 31 mm; 59 mm; 73 mm ] 

 

2.7 Dva protější ploty zahrady jsou rovnoběžné a jejich vzdálenost od sebe je 42 

m. Délky plotů jsou 92 m a 58,8 m. Určete výměru zahrady. 

                                                                                                                   [ 3166,8 m
2
 ] 

 

2.8 Jak dlouhá je úhlopříčka rovnoramenného lichoběžníku, jenž má základny o 

délkách  5 dm a 9 dm a výšku o délce 3 dm ? 

                                                                                                           [ 7,62 dm ] 

 

2.9 Po obvodu záhonu, který má tvar rovnoramenného lichoběžníku, mají být 

vysázeny květiny. Délky základen jsou 4,2 m a 2,8 m a délky ramen měří 2,1 

m. Sazenice se mají sázet do všech vrcholů a musí být ve stejných 

vzdálenostech po celém obvodu lichoběžníku. Jaký nejmenší počet sazenic 

bude potřeba ke splnění těchto podmínek a jak budou daleko od sebe? 

                                                                                                        [ 16 sazenic; 0,7 m ]                                                                                        

 

2.10 Rovnoramenný lichoběžník má obvod 29 cm. Délka základny je o 4 cm 

menší než délka jeho ramena. Jaké jsou délky stran lichoběžníku, když jsou 

vyjádřeny celými čísly v cm. 

            [ 6 řešení;  z1, z2, r – 1; 18; 5 – 2; 15; 6 – 3; 12; 7 – 4; 9; 8 – 5; 6; 9 – 6; 3; 10 ] 
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2.11 Podložka tvaru rovnoramenného lichoběžníku, zakreslená na obr. 9, má 

vyříznutý čtvercový otvor. Vypočítejte obsah podložky, údaje na obrázku 

jsou uvedeny v milimetrech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 

 

2.12 Obsah rovnoramenného lichoběžníku měří 10,8 dm
2
. Jaké délky základen 

bude tento lichoběžník mít, když délka ramena je 3,25 dm a výška 3 dm?  

                                                                                            [ 4,85 dm; 2,35 dm ] 

 

2.13 Deska má tvar lichoběžníku a délky jejích základen jsou v poměru 5:4. 

Střední příčka lichoběžníku má délku 63 mm. Vypočtěte délky základen 

lichoběžníkové plochy stolu. 

                                                                                                   [ 7 cm; 5,6 cm ] 

 

2.14 Na jednostranné pocínování 1 m
2
 plechu se spotřebuje 24 g cínu. Jaká je 

hmotnost cínu potřebného na oboustranné pocínování plechu tvaru  

lichoběžníku se základnami 126 cm a 94 cm a výšce 50 cm? 

                                                                                                              [ 26,4 g ] 

 

2.15 Zemědělské družstvo má chmelnice na dvou polích. Jedno má tvar 

rovnoběžníku o straně 520 m a k ní příslušné výšce 335 m, druhé má tvar 

lichoběžníku o základnách 328 m a 240 m a výšce 195 m. Podle plánu má 

družstvo zvýšit výměru chmelnic o 30%. Na kolika hektarech půdy bude 

třeba založit další chmelnice? 

                                                                           [ 6,89 ha ] 
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2.16 Vypočítejte obsah lichoběžníku MNOP,jestliže m = 7,4 cm, o = 0,38 dm, v = 

32 mm. 

                                                                                                      [ 17,92 cm
2
 ] 

 

2.17     Doplňte chybějící údaje v následující tabulce. Zaznamenejte postup řešení. 

 

lichoběžník 

kratší 

základna 

delší 

základna 

 

rameno 

 

výška 

 

obvod 

 

obsah 

I) obecný 5 cm 7 cm -  - 64 cm
2 

II) 7 cm 11 cm - 6 cm -  

III) 8 cm 12 cm -  - 85 cm
2 

IV) 10 cm  - 9 cm - 120 cm
2 

I) rovnoramenný  10 cm 6 cm 5 cm   

II) 8 cm 12 cm 5 cm    

III) 1,2 dm 3,9 dm  1,5 dm   

IV) 4 cm 14 cm  12 cm   

I) pravoúhlý 5 cm  10 cm 6 cm   

II) 18 mm 20 mm 20 mm   

120 

mm
2 

III) 20 cm 44 cm  32 cm 138 cm  

IV) 10 cm 15 cm 12 cm  85 cm  

 

2.18 V pravoúhlém lichoběžníku EFGH (EF ║ GH) se základnami délek 6 cm a 8 

cm a výškou 4 cm jsou body I, J, K, L po řadě středy jeho stran. Vypočítejte 

obvod čtyřúhelníku IJKL. 

                                                                                                         [ 16,2 cm ] 

 

 

2.19 Lichoběžník IJKL má základny i = 130 mm, k = 80 mm. Jeho střední příčka 

protíná úhlopříčky v bodech M a N. Vypočtěte délku úsečky  │MN│. 

                                                                                                          [ 25 mm ] 
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Příklad 2 

Lichoběžník má délky základen v poměru 5:4 a jeho střední příčka měří 63 mm. 

Vypočtěte délky základen tohoto lichoběžníku. 

                                                                                                               

Řešení 

Vycházíme z faktu, že délka střední příčky se rovná aritmetickému průměru délek 

obou základen lichoběžníku. 

 

 

 

 

Součet délek obou základen měří 126 mm. 

 

Základny jsou v poměru 5:4, to znamená, že součet obou dílů poměru se rovná 9. 

Nyní součet délek obou základen vydělíme součtem dílů v poměru a následně 

násobíme hodnotami v poměru. 

 

 

 

Výpočtem jsme zjistili, že délky základen lichoběžníku měří 70 mm a 56 mm. 

 

 

2.20    Vypočítejte výšku lichoběžníku o délkách základen 25 m a 40 m a obsahu 

747,5 m
2
. 

                                                                                                                            [ 23 m ]        

 

2.21 Traktor oseje průměrně za hodinu 1,5 ha pole. Za kolik hodin oseje pole tvaru 

pravoúhlého lichoběžníku se základnami 720 m a 574 m a delším ramenem 

225 m? 

                                                                                                              [ 11,1 h ] 
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Příklad 3 

Na osetí 1 ha se spotřebuje 180 kg pšeničného osiva. Kolik se ho spotřebuje na osetí 

pole tvaru lichoběžníku o základnách 244 m a 216 m a výšce 150 m ?  

                                                                                                             [ 621 kg ] 

Řešení 

Nejprve zjistíme velikost plochy pole. Použijeme vzorec na výpočet obsahu 

lichoběžníku. 

 

 

 

 

 

Zjištěný obsah pole vynásobíme množstvím pšeničného osiva, potřebného na 1 ha.  

 

Na osetí pole bude potřeba 621 kg pšeničného osiva. 

 

2.22 Vypočítejte obsah lichoběžníku EFGH, jenž má základny │EF│= 6 cm, 

│GH│= 4 cm a výšku v = 3,5 cm. 

                                                                                                          [ 17,5 cm
2
 ] 

 

2.23 Parcela tvaru pravoúhlého lichoběžníku EFGH má pravý úhel u vrcholu F. 

Poměr strany │EF│ ke straně │FG│ je 12:7 a ke straně │GH│ je 3:2, 

přičemž strana │EF│ měří 36 m. Vypočítejte spotřebu pletiva na oplocení 

parcely, pletivo se prodává v běžných metrech. 

                                                                                                                          [ 106 m ]       

 

2.24 Městský sad má tvar lichoběžníku a skrz něj prochází cesta o šířce 80 cm 

kolmo na rovnoběžné strany. Délky základen lichoběžníku jsou v poměru 5:3 

a délka delší základny k délce cesty je v poměru 5:6. Kolik m
2
 zabírá cesta, 

když výměra městského sadu měří 5 400 m
2
? 

                                                                                                              [ 72 m
2
 ]    

                                                                                                                         



 57 

2.25 Rovnoramenný lichoběžník má delší základnu o délce 10 cm, která je zároveň 

průměrem kružnice lichoběžníku opsané. Délka ramene lichoběžníku je 

shodná s poloměrem kružnice opsané. Vypočítejte obvod a obsah 

lichoběžníku. 

                                                                                              [ 25 cm; 32,7 cm
2
 ]                                                                                                       

        

2.26 Lichoběžník IJKL má pravý úhel při vrcholu L. Strana │IJ = 11 cm, strana 

│LK│ je   o 3 cm kratší. Strana │JK│= 5 cm. Vypočítejte obvod a obsah 

lichoběžníku. 

                                                                                                 [ 28 cm; 38 cm
2
 ] 

 

2.27 Délky základen rovnoramenného lichoběžníku měří 140 cm a 80 cm, výška 

lichoběžníku měří 40 cm. Tento lichoběžník byl rozdělen přímkou 

rovnoběžnou se základnami na dva lichoběžníky se shodnými výškami. 

Vypočítejte obvody a obsahy těchto lichoběžníků. 

                                                         [ 240 cm; 300 cm; 1 900 cm
2
; 2 900 cm

2
 ] 

 

2.28 Lichoběžník se základnami 100 cm a 80 cm s výšku 50 cm byl rozdělen 

přímkou rovnoběžnou se základnami na dva lichoběžníky, jejichž výšky jsou 

v poměru 2:3. Vypočítejte délku základny společné oběma lichoběžníkům.  

                                                                                   [ 2 řešení: 88 cm; 92 cm ] 

 

2.29 Délky základen lichoběžníku IJKL jsou │IJ│= 14 cm a │KL│= 6 cm. Obsah 

tohoto lichoběžníku měří 72 cm
2
. Úhlopříčka JL rozděluje lichoběžník na dva 

trojúhelníky. Vypočítejte jejich obsah. 

                                                                                         [ 50,4 cm
2
; 21,6 cm

2
 ] 

 

2.30 Sestrojte lichoběžník ABCD, když a = 6,4 cm, b = 4,2 cm, e = 7,6 cm, f = 5,2 

cm, přičemž e, f  jsou úhlopříčky tohoto lichoběžníku. 

 

2.31 Sestrojte lichoběžník ABCD, kde │AB│= 6,8 cm, │∢ α│ = 60°, │BD│= 7 

cm, │CD│= 4 cm, přičemž AB ║ CD. 
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2.32 Sestrojte lichoběžník EFGH se základnami EF a GH, když délky základen 

měří │EF│= 8,5 cm, │GH│= 3,5 cm. Dále znáte, že v = 3,5 cm a  │∢ 

EFG│= 60°. 

 

2.33 Sestrojte lichoběžník MNOP, kde délky stran měří m = 6 cm, n = 3,5 cm, o = 

4 cm, úhlopříčka q = 5 cm. 

 

2.34 Sestrojte lichoběžník ABCD, kde délky stran měří a = 7,5 cm, b = 4 cm, délka 

úhlopříčky je f = 7 cm a │∢ α│ = 90°. 

 

2.35 Sestrojte rovnoramenný lichoběžník IJKL, je-li dáno i = 7,4 cm, k = 4,2 cm a 

výška lichoběžníku v = 3,5 cm. 

 

2.36 Sestrojte rovnoramenný lichoběžník OPQR, kde o = 8 cm, p = r = 3,5 cm, 

velikosti úhlů měří │∢ ROP│= │∢ OPQ│= 75°. 

 

2.37 Sestrojte lichoběžník RSTU, je-li dáno r = 8,8 cm, s = 5,3 cm a výška vr = 4,5 

cm. 

 

2.38 Sestrojte lichoběžník ABCD, je-li dáno a = 8,5 cm, c = 3,5 cm, výška v = CD                

a │ ∢ β│ = 60°. 

 

2.39 Sestrojte lichoběžník WXYZ, jsou-li dány délky jeho stran w = 8 cm, y = 3 cm, 

výška   v = 3,5 cm a │ ∢ YWX│ = 30°. 

 

2.40 Sestrojte lichoběžník ABCD, je-li dáno a = 10 cm, b = 7 cm, f = │BD│= 8,5 

cm. Úhlopříčka BD je kolmá k ramenu AD. 

 

2.41 Sestrojte rovnoramenný lichoběžník EFGH, je-li dána střední příčka p = 5 

cm, výška  v = 4 cm a rameno r = 5 cm. 

 

2.42 Sestrojte rovnoramenný lichoběžník IJKL, je-li dáno i = 5 cm, │IK│= 8 cm,               

│ ∢ IJK│ = 60°. 
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2.43 Sestrojte lichoběžník MNOP, je-li dáno │MN│ = 7 cm, │NO│ = 4,5 cm,            

│OP│= 5 cm, │MP│= 4 cm, přičemž platí MN ║ OP. 

 

2.44 Sestrojte lichoběžník RSTU, je-li dáno │RS│= 7 cm, │TU│= 4 cm, │RT│= 

8 cm, │SU│= 6 cm. 

 

                                       

3.4 Různoběžníky  

 

Různoběžník je konvexní čtyřúhelník, který nemá žádnou dvojici rovnoběžných 

stran. Speciálním případem různoběžníku je deltoid, jehož dvě dvojice sousedních 

stran mají stejnou délku (a = b ≠ c = d), úhlopříčky jsou na sebe kolmé a jedna 

z nich (hlavní úhlopříčka) prochází středem druhé (vedlejší úhlopříčka). Deltoid je 

tečnový čtyřúhelník, lze mu tedy vepsat kružnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 1 

 

Je dán čtyřúhelník ABCD, pro jehož vnitřní úhly platí, že úhel β je o 26°menší než 

úhel α a úhel γ je o 36°menší než úhel δ. Zároveň platí, že úhel γ je o 5°větší než 

dvojnásobek úhlu β. Zjistěte velikosti vnitřních úhlů čtyřúhelníka. 

 

 



 60 

Řešení 

∢ α = x° 

∢ β = (x – 26)° 

∢ γ = [2·(x – 26) + 5]° 

∢ δ = [[2·(x – 26) + 5] + 36]° 

 

Součet všech vnitřních úhlů čtyřúhelníku je 360°.  

α + β + γ + δ = 360° 

 

x + (x – 26) + [2·(x – 26) + 5] + [[2·(x – 26) + 5] + 36] = 360 

                                                                            6x – 84 = 360 

                                                                                    6x = 444 

                                                                                      x = 74 

 

Po dosazení a vypočítání velikostí jednotlivých úhlů zjistíme, že ∢ α = 74°, ∢ β = 

48°, 

∢ γ = 101° a ∢ δ = 137°. 

       

Příklad 2                                                                                 

Vypočítejte obsah čtyřúhelníku, jenž se nazývá deltoid. Jedna úhlopříčka má délku   

13 cm a druhá je o 5 cm kratší.  

                                                                                                                                        

Řešení 

Obsah deltoidu vypočítáme podle vzorce 

               

 

               

 

              
2 

 

Obsah deltoidu měří 32,5 cm
2
. 

 

 

Příklad 3 

Papírový drak tvaru deltoidu má úhlopříčky dlouhé 25 cm a 15 cm. Delší úhlopříčka 

je rozdělená druhou úhlopříčkou v poměru 2:3. Kolik špejlí délky 3 dm je třeba na 
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vyztužení draka, je-li vyztužen v úhlopříčkách a po obvodu, přičemž špejle se spojují 

pouze ve vrcholech deltoidu? 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 

 

Řešení 

Z obrázku je patrné, že plocha papírového draka tvaru deltoidu je tvořena dvěma 

dvojicemi shodných pravoúhlých trojúhelníků. Jelikož u každého trojúhelníku známe 

délky dvou stran, tak pomocí Pythagorovy věty vypočítáme délky třetích stran, které 

spolu tvoří obvod deltoidu. Každá z třetích stran tvoří přeponu v daném pravoúhlém 

trojúhelníku. 

Delší úhlopříčka, dlouhá 25 cm je rozdělena v poměru 2:3, což znamená, že její části 

měří 10 cm a 15 cm. Kratší úhlopříčka je rozdělena uprostřed, neboli každá její část 

měří 7,5 cm. 

 

Výpočet  přepony větších trojúhelníků 

 

 

 

 

 

 

Výpočet přepony menších trojúhelníků 
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Výpočtem jsme zjistili, že délky dvou delších obvodových částí deltoidu měří 16,77 

cm a délky dvou kratších obvodových částí deltoidu měří 12,50 cm. 

Jelikož délka špejle činí 3 dm = 30 cm, tak na obvod deltoidu budou potřeba dvě 

špejle. Jedna špejle pokryje jednu delší a jednu kratší část obvodu. 

Na každou úhlopříčku bude potřeba po jedné špejli. Celkem na celý deltoid 

spotřebujeme na výztuž čtyři špejle. 

 

Příklad 4 

Ze čtyřúhelníkového pole o ploše jednoho hektaru se sklidilo 3 000 kg žita, z něho se 

poté namlelo 2 500 kg mouky. V pekárně upečou ze 3 kg mouky 4 kg chleba. 

Vypočítejte, na kolika čtverečných metrech pole se urodilo žito potřebné k upečení 

jednoho dvoukilogramového bochníku chleba. 

 

Řešení 

Pole má plochu 1 ha = 10 000 m
2
. 

Na bochník o hmotnosti 2 kg bude potřeba 1,5 kg mouky. 

 

Výpočet množství žita na upečení jednoho dvoukilogramového bochníku chleba  

2 500 kg mouky……10 000 m
2
 pole 

1,5 kg mouky……….x m
2
 pole 

 

 

 

Příklad 5 

Při leteckém práškování lesa proti škodlivému hmyzu se používá přípravek, jenž má 

v návodu uvedeno, že 1 q přípravku vystačí na 3 000 m
2 

plochy.
 
Kolik přípravku 

bude potřeba na práškování lesa tvaru nepravidelného čtyřúhelníku o rozloze 2,55 

ha? Výsledek vyjádřete v kg. 
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Řešení 

Potřebné množství přípravku na práškování zjistíme tak, že celkovou rozlohu lesa 

dělíme rozlohou plochy, na kterou je potřeba 1 q přípravku. Nesmíme zapomenout 

převést uvedené údaje do stejných jednotek! 

 

 

 

 

 

Na práškování lesa tvaru nepravidelného čtyřúhelníku bude potřeba 850 kg 

přípravku. 

 

Příklad 6 

Potenciální kupec zahrady tvaru nepravidelného čtyřúhelníku má k dispozici její plán 

v měřítku 1:400. Na plánu má zahrada obvod 18,5 cm, přičemž od původního 

majitele zahrady ví, že neoplocený vjezd má šířku 5 m. Kolik m pletiva bude muset 

kupec zakoupit a jakou zaplatí cenu, když běžný metr stojí 300 Kč? 

 

Řešení 

Začneme tím, že zjistíme obvod zahrady ve skutečných rozměrech. Obvod zahrady 

na plánu násobíme hodnotou z měřítka. 

 

 

 

Od zjištěného skutečného obvodu zahrady odečteme šířku vjezdu, neboť zde plot 

nebude. 

 

 

Nakonec zjistíme cenu za potřebnou délku plotu. 

 

Kupec bude na oplocení zahrady potřebovat 69 m plotu a zaplatí za něj 20 700 Kč. 
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Příklad 7 

Realitní kancelář nabízí k prodeji stavební pozemek tvaru nepravidelného 

čtyřúhelníku o rozloze 1 893 m
2
. V inzerci je uvedeno, že cena za 1 m

2
 činí 172 Kč. 

Jakou celkovou částku zaplatí kupec, když realitní kancelář si účtuje 14 % provizi 

z prodejní ceny? 

 

Řešení 

Nejprve zjistíme cenu stavebního pozemku. 

 

 

Následně vypočítáme celkovou cenu včetně provize realitní kanceláře za 

zprostředkování prodeje.  

 

Kupec za koupi stavebního pozemku zaplatí celkovou cenu 371 179,44 Kč. 

 

Příklad 8 

V lesním terénu je naplánován závod v přespolním běhu. Půdorys trati má tvar 

nepravidelného čtyřúhelníku. První úsek je dlouhý 350 m, druhý je o polovinu kratší 

než první. Třetí úsek měří 200 m a poslední úsek je o 120 m delší než druhý. Závod 

se běží na tři okruhy. Jak dlouhá je celá trať závodu a jakého času dosáhne vítěz, 

když běží průměrnou rychlostí 14,4 km·h
-1

 ? 

 

Řešení 

Začínáme výpočtem délky trati pro závod v přespolním běhu. 

 

 

 

 

 

 

 

Následně zjistíme čas vítěze závodu. Nezapomenout na správný převod jednotek! 
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Trať celého závodu měří 3 060 m a vítěz závodu dosáhne času 12 min. 45 s. 

  

Příklad 9                                                                                                   

Pozůstatky středověkého hradu prozradily, že opevnění původního hradu mělo tvar 

nepravidelného čtyřúhelníku a jeho obvod měřil 850 m. Z dobových kronik lze 

vyčíst, že opevnění bylo široké 2 m, čnělo do výše 3,5 m a na jeho zhotovení bylo 

použito kamene. Kolik m
3
 kamene bylo spotřebováno při budování opevnění, když 

odpad činil 2 %? Jaká byla hmotnost použitého kamene, když 1 m
3
 kamene má 

hustotu 2 600 kg·m
-3

 (výsledek vyjádřete v tunách)? 

 

Řešení 

První výpočet směřujeme ke zjištění objemu prostoru opevnění.  

 

 

 

 

Nyní vypočítáme odpad kamene, vzniklý při budování opevnění. Odpad, činící 2 % 

z objemu celého opevnění, připočítáme ke zjištěnému objemu opevnění. 

 

 

 

Jako poslední zjistíme hmotnost použitého kamene 

 

        

       

             

Při budování opevnění bylo použito 6 069 m
3
 kamene a jeho hmotnost činila 

15 779,4 t.                   
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Příklad 10 

Výměra dvou sousedních parcel, obě mají tvar nepravidelného čtyřúhelníku, činí 

dohromady 971 m
2
. Výměra druhé parcely je o 73 m

2
 menší než dvojnásobek 

výměry první parcely. Vypočítejte výměry obou parcel. 

 

Řešení 

Výměry obou zahrad označíme pomocí proměnných, následně řešíme pomocí 

lineární rovnice. 

 

 

 

 

 

 

Výměra parcely první zahrady měří 348 m
2
 a výměra parcely druhé zahrady měří 

623 m
2
. 

 

3.1 Do kruhu s poloměrem 5 cm je vepsán deltoid, přičemž kolmice na jeho kratší 

úhlopříčku je vzdálena od středu kruhu 3 cm. Vypočítejte obsah tohoto deltoidu. Pro 

řešení úlohy použijte centimetrovou čtvercovou síť. 

                                                                                                                         [40 cm
2
 ] 

 

3.2 Vypočítejte velikosti vnitřních úhlů nepravidelného čtyřúhelníku, jsou -li 

v postupném poměru 5:2:2:3. Následně čtyřúhelník sestrojte. 

                                                                                                      [ 150°; 60°; 60°; 90°] 
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo připravit a nabídnout možnost procvičení 

úloh pro žáky základních škol a nižších gymnázií, které se zabývají čtyřúhelníky. 

Čtyřúhelníky jsou nedílnou součástí celku nazývajícího se geometrie.  

Úvodem jsem se stručně věnoval historickému pohledu na geometrii, jejíž 

součástí jsou čtyřúhelníky. Geometrie, jakožto matematický obor, je známa po tisíce 

let a provází lidskou společnost od jejího počátku. Byla, je a bude součástí 

každodenního života. Význam čtyřúhelníků je po celou dobu existence lidské 

společnosti zásadní a zasahuje prakticky do všech sfér činnosti.  

V analytické části jsem se věnoval rozboru vybraných učebnic matematiky, 

zaměřených na čtyřúhelníky. V provedené analýze jsem zjistil, že žádná ze 

současných učebnic se tématu čtyřúhelníků nevěnuje víc než z 10 %. Závěr analýzy 

potvrdil můj předpoklad, že je potřeba učivu o čtyřúhelnících poskytnout více 

prostoru. 

Ve své práci jsem se rozhodl získané poznatky o čtyřúhelnících, které jsou 

probírány na 2. stupni základních škol, zkompletovat do ucelené sbírky úloh. 

Vycházel jsem z faktu, že takto specificky zaměřených sbírek není mnoho a jsem 

přesvědčen, že si najdou své místo a uplatnění při studiu matematiky.  

Diplomová práce je přínosem i po obsahové stránce věci. Při její tvorbě jsem 

se obohatil o nezbytná fakta, jako je používání správné terminologie při výuce či 

srozumitelnější výklad, aby žáci lépe pochopili výklad dané látky. Tyto poznatky 

jsem mohl dobře skloubit s praktickou činností, neboť během tvorby diplomové 

práce jsem prováděl praktickou pedagogickou činnost. 

Sbírka obsahuje úlohy z praktického života, což žáky více motivuje 

k úspěšnému řešení. Snahou je přimět žáky k přemýšlivé úvaze a předejít tak 

strohému dosazování do vzorců. 

Na řešených úlohách bylo cílem ukázat žákům možnost postupu vedoucího 

k úspěšnému řešení. Rozhodně však není smyslem, aby žáci přebírali uvedené 

postupy jako jediné správné. Naopak tato sbírka by měla být nápomocna ke vštěpení 

zásady, že každou úlohu lze zkoumat z různých hledisek.  

Věřím, že sbírka bude vhodnou učební pomůckou nejen pro žáky při 

opakování učiva a přípravě na klasifikační testy či přijímací zkoušky na další typy 
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škol, ale i inspirací a podkladem pro pedagogy při jejich práci ve 

vyučovacích hodinách matematiky.  

Všem, kteří budou tuto sbírku používat a pracovat s ní, přeji mnoho úspěchů 

při řešení jednotlivých úloh. 
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Přílohy 

 
Příloha 1:  Čtyřúhelníky v lidské společnosti (str.19) 
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