
Trocha teorie: 

Čtyřúhelník je geometrický útvar, který má čtyři vrcholy, čtyři strany a čtyři 

vnitřní úhly. 

Dvě strany, které mají společný vrchol, jsou sousední. Dvě strany, které nemají 

společný vrchol, jsou protější. 

Úsečka, jejímiž krajními body jsou dva protější vrcholy čtyřúhelníku, se nazývá 

úhlopříčka. 

 

Rozdělení čtyřúhelníků 

 nekonvexní (konkávní) – jeden vnitřní úhel má velikost větší než 180° 

 konvexní – každý vnitřní úhel je menší než 180° 

o různoběžník – žádné dvě strany nejsou rovnoběžné 

o lichoběžník – právě jedna dvojice protějších stran je rovnoběžná 

o rovnoběžník – každá dvojice protějších stran je rovnoběžná a mají 

stejnou velikost, rozdělujeme podle úhlů nebo stran: 

 kosoúhlý – žádný vnitřní úhel není pravý 

 pravoúhlý – všechny vnitřní úhly jsou pravé 

nebo 

 rovnostranný – všechny strany mají stejnou velikost 

 různostranný – sousední strany mají různou velikost 

Vlastnosti jednotlivých typů konvexních čtyřúhelníků 

Součet vnitřních úhlů ve čtyřúhelníku je 360°. 

Obvod spočítáme jako součet délek všechny čtyř stran. 

Mezi rovnoběžníky patří čtverec, kosočtverce, obdélník, kosodélník. Jejich 

vlastnosti (viz tabulka) se využívají nejen při konstrukčních úlohách, ale také při 

výpočtech. 

  



 

 

Při konstrukci rovnoběžníku začínáme sestrojením trojúhelníku, který potom 

doplníme na rovnoběžník pomocí středové souměrnosti, pomocí dvou 

rovnoběžek nebo pomocí rovnoběžky a kružnice. 

Obsah rovnoběžníku najdeme zde. 

Lichoběžníky jsou čtyřúhelníky, jejichž právě jedna dvojice protějších stran je 

rovnoběžná. Zvláštními typy jsou rovnoramenné a pravoúhlé lichoběžníky. 

Informace o jednotlivých typech můžeme zhlédnout tady. 

 

 

 

Konstrukční úlohy: 

1) Sestroj kosodélník PQRS s průsečíkem T úhlopříček PR a QS, je-li 

 |𝑃𝑅| = 72 𝑚𝑚; |𝑄𝑆| = 0,5 𝑑𝑚; |∢𝑆𝑇𝑅| = 110° 

 

2) Sestrojte kosočtverce DEFG, je-li dáno |𝐷𝐹| = 62 𝑚𝑚; |𝐸𝐺| = 0,4 𝑑𝑚. 

 

https://matematika.cz/vzorce/obsah-rovnobezniku
https://www.zszaaleji.cz/cardfiles/card-14869/card-15601/files/d88dea8dbb0713066feb3ab5c456a68a_8_08%20lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADky.pdf


3) Sestrojte rovnoramenný lichoběžník ABCD (𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷), je-li 

 |𝐴𝐵| = 8 𝑐𝑚; |𝐵𝐶| = 4 𝑐𝑚; |∢𝐶𝐷𝐴| = 100°. 

 

4) Sestrojte pravoúhlý trojúhelník KLMN se základnami KL, MN, je-li 

 |𝐾𝐿| = 6,4 𝑐𝑚; |𝐾𝑁| = |𝑀𝑁| = 4,7 𝑐𝑚; 𝐾𝑁 ⊥ 𝐾𝐿 

 

Početní úlohy: 

1) Průřez vrstvou vody protékající betonovým korytem má tvar 

rovnoramenného lichoběžníku (viz obr.) 

a) Vypočítej obsah tohoto průřezu, jehož ramena mají délku 1,3 m a 

základny 2 m a 3 m. 

b) Kolik krychlových metrů vody proteče korytem za 1 hodinu, jestliže 

každým čtverečným metrem průřezu proteče za 1 sekundu 0,5 

krychlového metru vody? 

 

2) S přesností na setiny metru vypočítej délku stěnové úhlopříčky krychle 

s hranou délky 5 m. 

 

3) Vypočítej obsah pravoúhlého lichoběžníku ABCD s pravým úhlem při 

vrcholu 𝐴, jestliže |𝐴𝐵| = 10 cm;  𝛽 = 73° a úhlopříčka BD půlí úhel  

 

4) V kosočtverci RSTU jsou dány úhlopříčky |𝑅𝑇| = 8 cm; |𝑆𝑈| = 6,2 cm.  

a) Vypočítej délku strany. 

b) Urči vnitřní úhly kosočtverce. 

 

Procvičování pošli ke kontrole na email. 


