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Čiary 
Označenie (rozpoznanie čiary) 

�3

Čiara priamka môže byť označená pomocou


malého písmena…


alebo pomocou dvoch veľkých písmen.

a

toto je priamka a

A

toto je priamka AB

B

Úsečky rovnakej dĺžky môžu byť označené rovnakými 
symbolmi.

A B

C

D

Dĺžky úsečky AC je rovnaká, ako dĺžka úsečky CB.


|AC| = |CB| 

Dĺžky úsečky AD je rovnaká, ako dĺžka úsečky DB.


|AD| = |DB|
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Horizontálne a vertikálne čiary

Horizontálna čiara

Vertikálna čiara

Kolmé čiary, nazývané aj kolmice, sa pretínajú pod pravými 
uhlami.

Rovnobežky sú vždy rovnako od seba vzdialené, nikdy sa 
nepretnú.


Označujú sa sambolom rovnosti cez čiaru.
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Uhly 
Identifikácia a označenie uhla

Uhly sa dajú identifikovať a označovať rôznymi spôsobmi… 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α

Toto je uhol α 
∡ α

A

Toto je uhol pri vrchole A 
∡ α

A

B

C

Toto je uhol BAC 
∡BAC 

alebo uhol CAB 
∡CAB

α
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Uhly rovnakej veľkosti sa označujú 
rovnakým symbolom.


|∡CAD| = |∡DBC| 

|∡ADC| = |∡BDC| 

|∡ACD| = |∡DCB| 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A

BCD

A

BCD

A

BCD

Na tomto obrázku je…

∡DAC 

alebo 

∡CAD

Tu je…

∡CAB 

alebo 

∡BAC

Tu je…

∡DAB 

alebo 

∡BAD

A

B

C

D
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Typy uhlov

Ostrý uhol 
otočenie o viac ako 0° a menej ako 90°.


Pravý uhol 
otočenie presne o 90°.


Tupý uhol 
otočenie o viac ako 90°a menej ako 180°.
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Priamy uhol 
otočenie o 180°.


Konvexný uhol 
otočenie o viac ako 180° a menej ako 360°.


Plný uhol 
otočenie presne o 360°. 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Čiary a uhly 
Uhly na priamke


Na tomto obrázku


113,2°	 +	 α	 =	 180° 
	 	 	 α	 =	 66,8°


pretože 113,2° + 66,8° = 180°. 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Uhly na priamke dajú 
v súčte spolu 180°.

Uhly α + β + γ = 180°
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Uhly okolo bodu


Na tomto obrázku


90°	+	60°	+	100°	 +	β	=	360° 
	 	 	 	 	 	 β	=	110°


pretože 90° + 60° + 100° + 110° = 360°. 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Uhly okolo bodu dajú v 
súčte 360°.

Uhly α + β + γ = 360°
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Uhly na priesečkách 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Keď sa dve priamky 
pretínajú, uhly oproti 
sebe sú zhodné.

Tieto uhly sú zhodné…

…ako aj tieto.
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Uhly a rovnobežky 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Keď jedna priamka pretne 
dve rovnobežky, tak 
súhlasné uhly sú rovnaké.

Tieto uhly sú rovnaké…

… ako aj tieto.
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Keď jedna priamka pretne 
dve rovnobežky, tak 
striedavé uhly sú rovnaké.

Tieto uhly sú rovnaké…

… ako aj tieto.
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Polygóny (mnohouholníky) 
Definovanie polygónov (mnohouholníkov)

Polygón (mnohouholník) je uzavretý tvar s tromi a viac priamymi 
stranami.


Pravidelný polygón (pravidelný mnohouholník) je polygón s 
rovnakými stranami a rovnakými uhlami. 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Trojuholníky

Trojuholníky sú polygóny s tromi priamymi stranami. 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má tri strany rovnaké…

tri rovnaké uhly…

tri osi súmernosti.

Rovnostranný trojuholník
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Rovnoramenný trojuholník 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má dve strany rovnaké…

dva uhly rovnaké…

jednu os súmernosti.
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Všeobecný trojuholník má všetky strany rôzne, 
aj všetky uhly rôzne.

Pravouhlý trojuholník má jeden uhol o veľkosti 90°.

A B

C|∡ABC| = 90°
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Uhly trojuholníka


Na tomto obrázku


85°	+	45°	+	δ	=	180° 
	 	 	 	 δ	=	50°


pretože 85° + 45° + 50° = 180°.


Pre vonkajšie uhly trojuholníka pozri na stranu 23. 

�18

Vnútorné uhly trojuholníka

Uhly α + β + γ = 180°
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Štvoruholníky

Štvoruholníky sú polygóny so štyrmi priamymi stranami. 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Štvorec má…

štyri rovnaké strany

štyri rovnaké uhly

strany oproti sú rovnobežné

štyri osi súmernosti.

Obdĺžnik má…

strany oproti sú rovnaké

štyri rovnaké uhly

strany oproti rovnobežné

dve osi súmernosti.

Kosoštvorec má…

štyri rovnaké strany

uhly oproti rovnaké

strany oproti rovnobežné

dve osi súmernosti.
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Kosodĺžnik má…

strany oproti rovnaké

uhly oproti rovnaké

strany oproti rovnobežné

žiadnu os súmernosti.

Lichobežník má…

jeden pár rovnobežných strán

žiadnu os súmernosti.

Šarkan má…

dva páry priľahlých rovnakých strán

jeden pár rovnakých uhlov

jednu os súmernosti.

Šípka má…

dva páry priľahlých rovnakých strán

jeden vonkajší uhol

dva rovnaké uhly

jednu os súmernosti.
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Uhly v štvoruholníku


Na tomto obrázku


80°	+	110°	 +	70°	+	δ	=	360 
	 	 	 	 	 	 δ	=	100°


pretože 80° + 110° + 70° + 100° = 360°.


Pre vonkajšie uhly štvoruholníka pozri na stranu 23. 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Vnútorné uhly štvoruholníka dajú spolu 360°.

Uhly α + β + γ + δ = 360°
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Päťstranový mnohouholník (polygón) sa 
nazýva päťuholník (pentagón).

Šesťstranový mnohouholník sa nazýva 
šesťuholník (hexagón).

Sedemstranový mnohouholník sa nazýva 
sedemuholník (heptagón).

Osemstranový mnohouholník sa nazýva 
osemuholník (oktagón).

Deväťstranový mnohouholník sa nazýva 
deväťuholník (nonagón).

Desaťstranový mnohouholník sa nazýva 
desaťuholník (dekagón).

Dvanásťstranový mnohouholník sa nazýva 
dvanásťuholník (dodekagón).
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Uhly v mnohouholníkoch 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Vonkajšie uhly všetkých mnohouholníkov dajú spolu 360°.

Súčet všetkých vnútorných uhlov v mnohouhoľníku je

(počet strán × 180°) – suma vonkajších uhlov

Pre päťuholník to bude…

suma vnutorných uhlov je

(5 × 180°) – 360° = 540°



Karta 2163

Čiary v kružniciach a kruhoch  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Hranica kruhu sa nazýva obvod kružnice.

Priemer je akákoľvek priama čiara, ktorá 
spája dva body na kružnici a zároveň 
prechádza stredom tejto kružnice.


Úsečka AB je priemer.

Polomer je vzialenosť od stredu k 
ľubovoľnému bodu na kružnici.


Úsečka CD je polomer.
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Tetiva je priama čiara spájajúca dva 
ľubovoľné body ležiace na kružnici.


Úsečka BC je tetiva.

Oblúk je časť obvodu kružnice.


CD je oblúk.

Uhol pri ľubovoľnom bode obvodu 
kružnice stojaci na priemere má 
veľkosť 90°.


Úsečka AB je priemer.


∡ACB a ∡ADB stoja na priemere.


|∡ACB| = |∡ADB| = 90°



Karta 2163

�26

Uhly v akomkoľvek bode na 
obvode kružnice stojace na tom 
istom oblúku sú rovnaké.


∡CED, ∡CFG a ∡CGD stoja na 

oblúku CD.


|∡CED| = |∡CFG| = |∡CGD|

Uhol pri strede kružnice je dvakrát 
väčší ako uhol pri ľubovoľnom 
bode na obvode kružnice nad tým 
istým oblúkom.


|∡COD| = 2|∡CED|
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Súčet protiľahlých uhlov vo 
vpísanom štvoruholníku je 180°.


|∡ECD| + |∡EFD| = 180° 

|∡CEF| + |∡CDF| = 180°

Úsečka narysovaná zo stredu 
kružnice do stredu tetivy je kolmá 
na túto tetivu.


|CX| = |XD| 
|∡OXC| = |∡OXD| = 90°
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Kružnice a dotyčnice 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Dotyčnica je priamka, ktorý sa 
dotýka kružnice v jednom bode.


Priamka TP je dotyčnica.

Polomer spojený s dotyčnicou v 
bode dotyku je kolmý na túto 
dotyčnicu.


|∡ORT| = |∡ORP| = 90°

Dve dotyčnice prechádzajú tým 
istým bodom ležiacim mimo kruhu. 
Body R a Q sú body dotyku týchto 
dotyčníc z kružnicou.


|PR| = |PQ|
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Uhol medzi dotyčnicou a tetivou je rovnaký ako akýkoľvek uhol 
vytvorený na kružnici nad touto tetivou.

∡α = ∡β

∡γ = ∡δ
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