
Trocha teorie: 

Trojúhelník je část roviny ohraničená třemi různoběžkami. 

Vrcholy: 

 Popisujeme proti směru hodinových 

ručiček.  

 Začínáme vlevo dole. 

 Značíme velkými tiskacími písmeny. 

Strany: 

 Proti vrcholu leží stejnojmenná strana. 

 Značíme malými psacími písmeny. 

Trojúhelníková nerovnost je vlastnost trojúhelníku, pro kterou platí: Součet 

délek dvou stran je větší než délka třetí strany. 

𝑎 + 𝑏 > 𝑐, 𝑏 + 𝑐 > 𝑎, 𝑎 + 𝑐 > 𝑏 

Podle stran lze rozdělit trojúhelníky: 

 obecné – všechny tři strany mají různou délku 

 rovnoramenné – dvě strany mají stejnou délku a třetí strana má jinou 

velikost 

 rovnostranné – všechny tři strany mají stejnou velikost 

Úhly: 

  - vnitřní úhly 

 ´,´´ - vnější úhly 

 ´- vedlejší úhly, součet je 180° 

 Součet všech vnitřních úhlů je 180°. 

 Velikost jednoho vnějšího úhlu 

trojúhelníka je rovna součtu velikostí 

zbývajících vnitřních úhlů daného 

trojúhelníka. 

 

 



 

Podle úhlů lze rozdělit trojúhelníky: 

 ostroúhlé – všechny vnitřní úhly jsou ostré 

 pravoúhlé – právě jeden vnitřní úhel je pravý 

 tupoúhlé – právě jeden vnitřní úhel je tupý 

Kružnice vepsaná: 

 kružnice, která se dotýká všech tří stran 

 její střed leží na průsečíku os vnitřních úhlů 

 poloha středu: vždy uvnitř trojúhelníku 

Kružnice opsaná: 

 kružnice, která prochází pouze všemi třemi vrcholy trojúhelníku 

 její střed leží na průsečíku os stran 

 poloha středu záleží na typu trojúhelníku: 

o ostroúhlý – uvnitř trojúhelníku 

o pravoúhlý – na přeponě 

o tupoúhlý – mimo trojúhelník naproti tupému úhlu 

Výška = úsečka, která je kolmicí ke straně a prochází protějším vrcholem 

Těžnice = úsečka, která spojuje střed strany s protějším vrcholem. Jejich 

průsečík má název těžiště. 

Střední příčka = úsečka, která spojuje dva středy stran (poloviční velikost se 

stranou, která je s ní rovnoběžná) 

Obvod = součet všech tří stran (𝑜 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐) 

Obsah = polovina součinu strany a její výšky (S=
𝑎.𝑣𝑎

2
) 

Věty o shodnosti trojúhelníků  

 sss: Jestliže příslušné dvojice stran dvou trojúhelníků jsou shodné, pak 

oba trojúhelníky jsou shodné 

 sus: Jestliže dva trojúhelníky se shodují ve dvou dvojicích příslušných 

stran a v úhlu těmito stranami sevřenými, pak jsou trojúhelníky shodné. 

 usu: Jestliže dva trojúhelníky se shodují v jedné dvojici příslušných stran a 

v úhlech k těmto stranám příslušných, pak jsou tyto trojúhelníky shodné 

 



Konstrukce trojúhelníku 

Každá konstruktivní úloha seskládá ze: 

a) zápisu úlohy (Účelem zápisu úlohy je seznámit nás se zadáním 

příkladu.) 

b) náčrtku (Náčrtek provádíme jako bychom již měli úlohu vyřešenu, 

barevně vyznačíme zadané údaje a pomocí nich úlohu řešíme.) 

c) rozboru (Při rozboru píšeme, které veličiny budeme hledat a současně 

uvedeme množiny, jejichž průnikem vznikne hledaná veličina.) 

d) postupu konstrukce (Postupem konstrukce rozumíme postup 

jednotlivých kroků při konstrukci. Zapisujeme pomocí geometrických značek.) 

e) konstrukce (Konstrukci provádíme s rýsovacími potřebami. 

Zkonstruovaný trojúhelník má skutečně zadané rozměry.) 

 

Vzorový příklad na konstrukci: 

Sestroj trojúhelník ABC, je-li dáno |𝐴𝐵| = 7 cm,  = 45° a vc = 5 cm. 

Rozbor (náčrtek) 

Postup konstrukce: 

1) AB; |𝐴𝐵| = 7 cm 

2) ∢𝐵𝐴𝑋; |∢𝐵𝐴𝑋| = 45° 

3) p; 𝑝 ∥ 𝐴𝐵, vzdálenost 5 cm 

4) 𝐶; 𝐶 ∈ 𝑝 ∩⟼ 𝐴𝑋 

5) ⊿𝐴𝐵𝐶 

Konstrukce: 

Použijeme rýsovací potřeby. Pro lepší představu, jak je zapsáno v postupu 

zobrazuji „film“: 



1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

Závěr: Úloha má 1 řešení. 

 



Úlohy k procvičení: 

1) Sestroj trojúhelník KLM, je-li dáno |𝐾𝐿| = 7 cm;  |𝐾𝑀| = 6 cm;  
𝑣𝑚 = 5 cm. 

2) Sestroj trojúhelník EFG, je-li dáno 𝑔 = 6 cm;  𝑣𝑔 = 4 cm; 

 𝑡𝑔 = 5 cm. 

3) Sestroj trojúhelník RST, je-li dáno |𝑅𝑆| = 8 cm; |∢𝑅𝑆𝑇| = 50°;  
|𝑆𝑇| = 5 cm. 

4) Sestroj trojúhelník XYZ, je-li dáno |𝑋𝑌| = 6 cm; |∢𝑌𝑋𝑍| = 110°; 
|𝑌𝑍| = 9 cm. 

5) Sestroj libovolný tupoúhlý trojúhelník OPQ a vyznač všechny jeho výšky. 
6) Sestroj libovolný pravoúhlý trojúhelník a vyznač jeho těžiště. 
7) Sestroj kružnici opsanou k libovolnému rovnoramennému trojúhelníku. 
8) Sestroj kružnici vepsanou k obecnému ostroúhlému trojúhelníku. 

 

Na email pošli jen rozbory a postupy konstrukcí u úloh 1-4. Ostatní si procvič 
do cvičného sešitu. Pozor na přesnost rýsování. I malá odchylka je chyba! 

 

 


