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Tento text je doplňkovým materiálem k přednáškám, které proběhly v červenci a srpnu 2014 

v rámci kurzů Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální 

fakultě Univerzity Karlovy. V přednášce věnované deskriptivní geometrii se největšímu 

zájmu mezi učiteli těšily geometrické modely vyráběné z papíru a bez lepení. Velký ohlas 

rovněž zaznamenala práce v počítačové laboratoři se softwarem GeoGebra. Rozhodla jsem se 

proto pro sepsání tohoto materiálu, protože na některé zajímavosti už v přednášce nezbyl čas. 

V první části textu je podán návod na výrobu geometrických modelů z papíru, ve druhé části 

potom přehled základů ovládání softwaru GeoGebra s příklady na procvičení geometrických 

úloh a návody na řešení. 

 Věřím, že bude středoškolským učitelům text sloužit jako obohacující studijní materiál 

věnující se syntetické geometrii a užití softwaru GeoGebra. Přeji čtenářům hezké chvíle při 

výrobě nějakého vlastního geometrického modelu. 

 

 

 

               RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učební text vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0028, Propagace přírodovědných obo-

rů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, hrazené-

ho ESF a SR ČR. 
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1 Geometrické modely z papíru 
 
V této části si ukážeme jak vyrobit papírový 

model geometrického tělesa a to bez použití 

lepidla. Potřebovat budeme pouze nůžky a 

tvrdší barevný papír, na který si narýsujeme 

nebo vytiskneme šablony. 

 Začneme jednoduchým hranatým těle-

sem a to krychlí. Krychli nebudeme sestavo-

vat pomocí její sítě, jak to bývá zvykem, ale 

ze dvou sad navzájem rovnoběžných řezů. 

Podívejme se na obrázek 1, kde je takový 

model zhotovený. 

 

 Na straně 5 je připravena šablona pro 

tisk modelu krychle o hraně délky 10 cm. Obě 

sady budou obsahovat vždy 9 navzájem shodných řezů, celkem tedy 18 shodných dílů. To 

znamená, že vzdálenosti mezi jednotlivými řezy odpovídají 1 cm. Doporučujeme jednu sadu 

rovnoběžných řezů zhotovit z jedné barvy, druhou sadu potom z barvy jiné. Proto jsou na dal-

ší straně připraveny dva díly skládačky pro jednu a druhou sadu, zhotovujeme tedy každý 

9krát. 

Každý díl vystřihneme podél obrysu a nastřihneme vyznačené zářezy. Máme-li díly 

připravené, zbývá už jen správně je poskládat dohromady. Díl z jedné sady (modrý) a díl 

z druhé sady (červený) zasouváme vždy podél zářezů kolmo proti sobě, jak ukazuje obrá-

zek 2. Musíme dát pozor na to, abychom zasunuly díly do správných zářezů. (Nyní se zřejmě 

nespleteme, ale u složitějších těles, kdy bude každý řez jiného tvaru, bude skládání kompliko-

vanější.) 

 

 
Obrázek 2: Ukázka složení dvou dílů 

 

Obrázek 1: Krychle sestavená pomocí rovinných řezů 
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Doporučení: Zářezy, podél kterých do sebe díly zasouváme, je výhodné vyříznout s určitou 

šířkou (cca 0,5 mm). Díly potom půjdou lépe poskládat a výsledný model bude možné složit 

do roviny, jak ukazuje obrázek 3, kde jsou složené modely krychle a anuloidu. 

 

 
 

 
 

Obrázek 4: Ukázky dalších modelů 
 

Obrázek 3: Složení modelů krychle a anuloidu do roviny 
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 Přejděme ke složitějšímu tělesu a 

ukažme si, jak zhotovit obdobný model anu-

loidu. Opět budeme těleso sestavovat pomocí 

dvou sad navzájem rovnoběžných řezů. Podí-

vejme se na obrázek 5, kde je takový model 

zhotovený. 

 

 Na stranách 7-18 jsou připraveny šab-

lony pro tisk modelu anuloidu. Vzdálenosti 

mezi jednotlivými řezy jsme opět volili 1 cm. 

Doporučujeme opět použít dvě barvy pro jed-

nu a druhou sadu rovnoběžných řezů. Tento-

krát nejsou všechny řezy navzájem shodné. 

Anuloid je rotační plocha, tedy plocha symet-

rická podle každé roviny obsahující její osu. Jedna sada řezů proto bude vždy obsahovat dvo-

jice shodných řezů (až na řez procházející osou plochy). 

Každý díl vystřihneme podél obrysu a nastřihneme vyznačené zářezy. Máme-li díly 

připravené, zbývá už jen správně je poskládat dohromady. Díl z jedné sady (modrý) a díl 

z druhé sady (červený) zasouváme vždy podél zářezů kolmo proti sobě stejně jako u krychle. 

Musíme dát pozor na to, abychom zasunuly díly do správných zářezů, nyní už je situace 

o něco komplikovanější. Na obrázku 6 jsou očíslovány jednotlivé řezy v jedné sadě, aby bylo 

zřejmé, jak půjdou díly při sestavování za sebou. Pro druhou sadu je očíslování analogické. 

 

 
Obrázek 6: Očíslování jednotlivých rovnoběžných řezů a sestavení modelu 
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Obrázek 5: Anuloid sestavený pomocí rovinných řezů 
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2 GeoGebra 
 
V této části se věnujeme popisu základního ovládání softwaru GeoGebra, uvádíme příklady 

na procvičení geometrických úloh s doporučením, jaké příkazy je vhodné v dané úloze použí-

vat. 

 

GeoGebra – volně dostupný software dynamické 2D a 3D geometrie a matematiky.  

 

http://www.geogebra.org/cms/cs/ 

informace o GeoGebře, nápověda k ovládání programu, výukové a studijní materiály 

ke stažení zdarma, informace o GeoGebra institutech, přehledy pořádaných akcích a 

konferencí 

 

 

2.1 Základní ovládání GeoGebry 

 
Klasické menu – Soubor, Úpravy, Zobrazit, Nastavení, Nástroje, Okno, Nápověda 

Obrázkové menu (panel nástrojů) – může být upravováno uživatelem 

 

Pracovní prostředí 

 algebraické okno – seznam všech nadefinovaných objektů 

 grafické okno (nákresna) – sestrojování objektů výběrem konkrétního nástroje 

z nabídky 

 

Grafické okno (nákresna) 

 

 kolečko myši – přibližování a oddalování pohledu  

 pravé tlačítko myši – volba různých vlastností nákresny (zobrazení os, tloušťka, barva 

a styl osy, mřížka, měřítko, barva pozadí, lupa,…) 

 příkaz Ukazovátko – přesun nebo výběr objektů 

 výběr všech objektů v nákresně – CTRL + A nebo tažení myši se současným stiskem 

levého tlačítka 

 mazání objektů – tlačítko DELETE na vybraný objekt nebo objekty 

 další standardní klávesové zkratky – lze nalézt v klasickém menu 

 

Panel nástrojů 

 

 výběr – levým tlačítkem myši (přiblížení kurzoru nad obrázek – zobrazení stručné ná-

povědy) 

 rozdělen do sad podle typů příkazů – rozbalení sady kliknutím levým tlačítkem myši 

na pravý dolní roh příslušné ikony 

 volba nástroje 

 dále zadání prvků konstrukce (sledovat nápovědu) 

http://www.geogebra.org/cms/cs/
http://www.geogebra.org/cms/cs/
http://www.geogebra.org/cms/cs/
http://www.geogebra.org/cms/cs/
http://www.geogebra.org/cms/cs/
http://www.geogebra.org/cms/cs/
http://www.geogebra.org/cms/cs/
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o prvky mohou být již sestrojené (objekt se zvýrazní, když na něj najedeme kur-

zorem) nebo je v nákresně teprve sestrojíme zadáváním příkazu  

o příkaz vykonáme klikáním levého tlačítka myši 

 

 pozor na rozlišování vázanosti objektů 

o volný objekt (např. bod v nákresně) 

 libovolně s ním můžeme hýbat po nákresně 

o částečně vázaný objekt (např. bod na kružnici) 

 můžeme s ním hýbat jen omezeně – např. bod na kružnici můžeme po-

souvat pouze po obvodu kružnice 

o vázaný objekt (např. průsečík dvou přímek) 

 nelze s ním hýbat vůbec 

 

  

Příklad 1 

Sestrojte tři nekolineární body A, B, C (příkaz Nový bod), sestrojte trojúhelník (příkaz 

Mnohoúhelník) určený těmito body. Změřte délky stran (příkaz Vzdálenost) trojúhelníku. 

Sestrojte libovolnou přímku (neprochází body A, B, C), libovolným vrcholem trojúhelníku 

veďte k této přímce kolmici (příkaz Kolmice) a sestrojte její patu (příkaz Průsečíky dvou 

objektů). 

 

Úkoly (editace vybraného objektu pomocí Kontextové nabídky) 

 Přejmenujte vrcholy trojúhelníku ABC na KLM, přímku pojmenujte p a kolmici k, 

patu kolmice pojmenujte P  

 Změňte tloušťku, barvy čar, velikosti bodů, trojúhelník barevně vyšrafujte 

 Hýbejte body v nákresně (zapněte stopu některého z bodů) 

 Zobrazte / skryjte objekty, popisky objektů  

o v algebraickém okně seznam všech objektů – můžeme daný objekt obnovit 

 Hýbejte popisky objektů  

 

Kontextová nabídka daného objektu 

 

 pravé tlačítko myši s kurzorem nad objektem v nákresně nebo v algebraickém okně 

 polární nebo kartézské souřadnice, implicitní nebo explicitní rovnice, … 

 zobrazit objekt, zobrazit popis, zapnutí stopy, přejmenovat, zrušit 

o přejmenování objektu lze také následovně – vybrat příkaz Ukazovátko a po 

stisku levého tlačítka myši s kurzorem nad objektem začít hned psát nebo 

ihned po sestrojení objektu začít psát (není potřeba klikat myší)    

 další vlastnosti 

o dialogové okno, ve kterém můžeme kromě předchozího měnit ještě barvu, ve-

likost, tloušťku a styl čar, výplň objektů 
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 po otevření kontextové nabídky lze v seznamu vlevo překlikávat mezi jednotlivými 

objekty v nákresně a měnit tak vlastnosti všech objektů (nemusíme kontextovou na-

bídku vypínat a zapínat zvlášť pro každý objekt) 

 dvojklik pravým tlačítkem na objekt v nákresně nebo v algebraickém okně otevře dia-

log s definicí daného objektu 

 

Příklad 2 

Sestrojte kružnici k (příkaz Kružnice daná středem a bodem), sestrojte bod K na této 

kružnici (příkaz Nový bod). Sestrojte libovolnou úsečku AB (příkaz Úsečka daná dvěma 

body) a body C, D, které na ni neleží (příkaz Nový bod). Dále sestrojte kružnici m se stře-

dem v bodě C a poloměrem rovným 2 (příkaz Kružnice daná středem a poloměrem), 

kružnici n se středem v bodě D a poloměrem rovným délce úsečky AB (příkaz Vzdále-

nost). Sestrojte průsečíky kružnic k a m (příkaz Průsečíky dvou objektů). 

 

Úkoly 

 Hýbejte objekty v nákresně (sledujte vázanost objektů) 

 Jak lze měnit velikosti poloměrů kružnic k, m, n?  

 Změňte tloušťku, barvy čar, velikosti bodů, … 

 

 

2.2 Základní geometrické konstrukce 
 

Následující úlohy budeme většinou řešit dvěma způsoby. Jednak užitím příslušných nástrojů 

GeoGebry, jednak euklidovskými konstrukcemi – „pravítkem a kružítkem“. Takové kon-

strukce budou simulovat klasické rýsování na papír, můžeme je tedy využít k testování zna-

lostí. Vždy chceme, aby řešení fungovalo obecně a bylo nezávislé na dynamické změně zada-

ných prvků. V každé úloze hýbejte zadanými prvky a sledujte, jak se v závislosti na pohybu 

mění řešení dané úlohy. Nejvýznamnější příkazy, které chceme v dané úloze použít, jsou vždy 

uvedeny. 

 

Příklad 3 

Sestrojte osu úhlu AVB. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Přímka, Osa úhlu 

 Tu samou úlohu řešte „pravítkem a kružítkem“ 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 4 

Sestrojte opsanou a vepsanou kružnici obecnému trojúhelníku ABC. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Osa úhlu, Osa úsečky 

 Tu samou úlohu řešte „pravítkem a kružítkem“ 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 
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Příklad 5 

Na dynamickém appletu demonstrujte platnost tvrzení, že součet vnitřních úhlů v libovol-

ném trojúhelníku ABC (pojmenování bodů proti směru hodinových ručiček – chceme za-

chovat) je úhel přímý. 

 

Pokyny 

 Užijte příkazů Úhel (pozor na pořadí zadávání bodů – orientovaný úhel) 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 6 

Na dynamickém appletu demonstrujte trojúhelníkovou nerovnost. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Vzdálenost, Text 

 Užijte příkazového řádku pro definování součtu proměnných 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 7 

Sestrojte pravidelný šestiúhelník ABCDEF a osmiúhelník A´B´C´D´E´F´G´H´. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Pravidelný mnohoúhelník 

 Tu samou úlohu řešte „pravítkem a kružítkem“ 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 8 

Na dynamickém appletu demonstrujte platnost Euklidových vět a Pythagorovy věty pro li-

bovolný pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Úsečka, Střed, Obsah 

 Užijte příkazového řádku pro definování součtu a součinu proměnných 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 9 

Sestrojte libovolný tětivový čtyřúhelník ABCD a libovolný tečnový čtyřúhelník A´B´C´D´ 

a demonstrujte jejich vlastnosti (součet protějších úhlů v tětivovém čtyřúhelníku je úhel 

přímý a součty délek protějších stran v tečnovém čtyřúhelníku jsou si rovny). 

Návod 

 Konstrukce tětivového čtyřúhelníku – sestrojíme libovolnou kružnici a body A, B, 

C, D jako body na kružnici 

 Konstrukce tečnového čtyřúhelníku – sestrojíme libovolnou kružnici a body A, B, 

C, D jako body na kružnici, v těchto bodech sestrojíme tečny ke kružnici 
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Pokyny 

 Užijte příkazů Kružnice daná středem a bodem, Tečny z bodu, Vzdálenost, 

Úhel, Text 

 Užijte příkazového řádku pro definování součtu proměnných 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 10 

Na dynamickém appletu demonstrujte vlastnosti středového, obvodového a úsekového 

úhlu příslušného k oblouku kružnice. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Úhel, Oblouk 

 Užijte příkazového řádku pro definování součtu proměnných 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Zápis konstrukce 

 

 v nabídce Zobrazit v klasickém menu => Zápis konstrukce 

 tabulka posloupnosti konstrukce jednotlivých objektů – k libovolnému kroku kon-

strukce se lze dvojklikem na položku v seznamu vrátit 

 konstrukci lze krokovat pomocí šipek nahoru a dolů nebo pomocí Navigačního pane-

lu – výhoda např. při výuce 

 kroky konstrukce lze prohazovat (ne vždy možné kvůli vázanosti objektů) 

 lze nastavit, co se v tabulce bude vypisovat 

 lze požívat tzv. Bod zastavení - definujeme skupiny po sobě jdoucích kroků, které se 

při krokování konstrukce vykonají najednou (musí být nastaveno Zobrazit jen body 

zastavení) 

 pravé tlačítko myši s kurzorem nad řádkem v zápisu konstrukce otevře kontextovou 

nabídku daného objektu 

 

Navigační panel 

 

 pravé tlačítko myši v nákresně => Navigační panel 

 slouží k plynulému nebo krokovanému animování postupu konstrukce 

 

Předefinování objektu 

 

 v kontextové nabídce daného objektu je objekt definován – např. bod na kružnici 

 lze změnit konstrukci objektu 

 změny se projeví v zápisu konstrukce 

 příklady 

o bod leží na kružnici, chceme bod uvolnit – v kontextové nabídce bodu přiřa-

díme konkrétní souřadnice 
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o funguje i obráceně – volný bod chceme umístit na kružnici, v kontextové na-

bídce předefinuje bod jako bod na kružnici 

o přímku danou dvěma body můžeme předefinovat na úsečku danou těmito body 

o … 

 

 

2.3 Konstrukční úlohy 
 

Následující úlohy budeme řešit jednak pro konkrétní zadání (známe konkrétní délky, velikosti 

úhlů a další vlastnosti), jednak s využitím dynamiky softwaru GeoGebra. Opět tedy požadu-

jeme, aby řešení fungovalo obecně a bylo nezávislé na dynamické změně zadaných prvků. 

V každé úloze hýbejte zadanými prvky a sledujte, jak se v závislosti na pohybu mění řešení 

dané úlohy. Nejvýznamnější příkazy, které chceme v dané úloze použít, jsou vždy uvedeny. 

 K řešení úloh budeme užívat metody množin všech bodů dané vlastnosti a metody 

geometrických zobrazení. 

 

Příklad 11 

Určete množinu středů všech úseček, které mají krajní body na dvou různých rovnoběž-

kách a, b. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Množina bodů 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 12 

Jsou dány rovnoběžky a, b ve vzdálenosti 4 cm. Určete množinu všech bodů X, pro které 

platí 6 cmXa Xb  . 

Pokyny 

 Užijte příkazů Množina bodů, Posuvník 

 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 13 

Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, pro které platí 6 cmbt  , 5 cmbv  , 5,5 cmc  . 

Pokyny 

 Užijte příkazů Posuvník 

 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 14 

Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, pro které platí 75   , 3,5 cmav  , 2,5 cmr  , 

kde r je poloměr kružnice opsané. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Posuvník 
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 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 15 

Sestrojte všechny kružnice k, které se dotýkají tří útvarů – bodů, přímek a kružnic (tyto 

podmínky kombinujeme po třech). Dostáváme deset různých zadání tzv. Apollóniovy úlo-

hy: BBB, pBB, ppB, ppp, kBB, kkB, Bpk, ppk, pkk, kkk. 

Návod 

 Metod řešení existuje více – využívá se metody množin všech bodů dané vlastnosti, 

stejnolehlosti a kruhové inverze 

Pokyny 

 Užijte příkazů Posuvník, Stejnolehlost, Kruhová inverze, Množina bodů 

 Tu samou úlohu řešte „pravítkem a kružítkem“ 

 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 16 

Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno 7 cmc  , 6,5 cmav  , 12,5 cma b  . 

Pokyny 

 Užijte příkazů Posuvník, Osová souměrnost 

 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 17 

Sestrojte lichoběžník ABCD, jsou-li dány délky obou jeho základen a, c a obou jeho úhlo-

příček e, f. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Posuvník, Posunutí 

 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 18 

Sestrojte společné tečny dvou kružnic pro různé případy jejich vzájemné polohy. 

Pokyny 

 Užijte příkazů Posuvník, Tečny z bodu 

 Tu samou úlohu řešte „pravítkem a kružítkem“ 

 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

Příklad 19 

Je dána kružnice k a její vnější přímka t s bodem A. Sestrojte kružnici, která se dotýká dané 

přímky t v bodě A a dané kružnice k. 

Pokyny 
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 Užijte příkazů Posuvník, Stejnolehlost 

 Tu samou úlohu řešte „pravítkem a kružítkem“ 

 Úlohu řešte pro konkrétní i pro proměnné zadání 

 Vhodně editujte vlastnosti objektů 

 

 

2.4 Pokročilejší ovládání GeoGebry 

 
Tvorba vlastního nástroje (makra) 

 

V softwaru GeoGebra je rovněž možné nadefinovat vlastní nástroje pro konstrukce užitím 

existujících konstrukčních prvků a umístit je do panelu nástrojů. Při řešení úlohy lze potom 

tento nový nástroj používat stejným způsobem jako nástroje, které jsou v programu předdefi-

novány. 

 

 po provedení konstrukce v nabídce Nástroje v klasickém menu => Vytvořit nový ná-

stroj 

 v zobrazeném dialogovém okně můžeme nastavit vstupní a výstupní objekty, pojme-

novat nástroj, zvolit ikonu 

 pomocí Správy nástrojů v nabídce Nástroje můžeme nový nástroj smazat nebo upra-

vit 

 vyznačené nástroje můžeme uložit do souboru formátu nástroje ggt, tento soubor se dá 

používat později (nabídka Soubor => Otevřít) pro načtení nástroje v jiné konstrukci 

 

Příklad 20 

Vytvořte nástroj pro konstrukci čtverce daného dvěma vrcholy A, B. 

Návod 

 Sestrojíme dva body A, B a čtverec (dvě řešení) s použitím dostupných nástrojů 

(Přímka, Kolmice, Mnohoúhelník, …) 

 Vytvoříme nový nástroj 

 Zadáme výstupní objekty: čtverec 

 Zadáme vstupní objekty: body A, B 

 Zadáme název nástroje (pro paletu nástrojů) a název příkazu (pro příkazový řádek) pro 

nově vytvořený nástroj 

 Vybereme obrázek ikony 

 

Přizpůsobení panelu nástrojů 

 

 panel nástrojů můžeme přizpůsobovat vybráním položky Nastavit panel nástrojů 

v nabídce Nástroje 

 nastavení aktuálního panelu nástrojů se uloží spolu s konstrukcí do souboru ggb 

 můžeme tak snížit počet dostupných nástrojů – vhodné při výuce např. při konstruk-

cích „pravítkem a kružítkem“ 
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Exportování obrázků, appletů a zápisu konstrukce 

 
Náhled před tiskem 

 v nabídce Soubor v klasickém menu => Náhled 

 lze vyplnit údaje, které se budou tisknout společně s výkresem (název, autor, datum) 

 zobrazíme-li v nákresně také Zápis konstrukce, lze v náhledu před tiskem tento zápis 

přidat 

 

Nákresna jako obrázek 

 v nabídce Soubor v klasickém menu => Export => Grafický náhled jako obrázek 

 lze zadat měřítko (v cm) a rozlišení (v DPI) 

 podporované formáty – png, pdf, eps, svg, emf 

 

Exportování zápisu konstrukce 

 v tabulce zápisu konstrukce můžeme volit export jako www stránku nebo tisk 

 

Dynamická konstrukce jako www stránka 

 v nabídce Soubor v klasickém menu => Dynamický pracovní list jako webovská 

stránka 

 nahrání konstrukce na GeoGebraTube 

 výsledný html kód lze potom nahrát na vlastní webové stránky 

  

 

2.5 Zajímavé příklady 

 
Příklad 21 

Sestrojte odvalování kružnice po přímce a trajektorie bodů při tomto pohybu, které leží 

uvnitř, na a vně odvalující se kružnice. 

 

Příklad 22 

Je dána přímka p  a bod M , 6Mp  . Vyšetřete množinu středů všech kružnic, které pro-

cházejí bodem M  a dotýkají se přímky p . 

 

Příklad 23 

Vyšetřete množinu středů všech kružnic, které se dotýkají dané kružnice ( ,5)k S  a prochá-

zejí bodem M , pro který platí 3SM  . 

 

Příklad 24 

Vyšetřete množinu středů všech kružnic, které se dotýkají dané kružnice ( , 2)k S  a prochá-

zejí bodem M , pro který platí 6SM  . 

 

Příklad 25 

Sestrojte elipsu, parabolu a hyperbolu užitím ohniskových vlastností, řešte úlohu „pravít-

kem a kružítkem“. 


