
OČEKÁVANÝ VÝSTUP PODLE RVP ZV

22.žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středovéa osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
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Úloha 1

Načrtněte obrazy rovinných útvarů v osové souměrnosti určené osou o:

1.1 1.2 1.3

o

o o

Úloha 2

Načrtněte obrazy rovinných útvarů ve středové souměrnosti určené středem S:

2.1 2.2 2.3

S S S

Úloha 3

3.1 Sestrojte obrazy trojúhelníků v osové souměrnosti určené osou o.

o

C

M

A B K L
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3.2 Sestrojte obrazy obdélníků ve středové souměrnosti určené středem S.

D A

C B

S

K

N

L

M

Úloha 4

Vyberte z nabídky A–D pro každou úlohu správnou odpověď:

4.1 Střed kružnice trojúhelníku vepsané je .

4.2 Střed kružnice trojúhelníku opsané je .

A) průsečík výšek B) průsečík os stran C) průsečík těžnic D) průsečík os úhlů

Úloha 5

Na obrázku je bod K o souřadnicích [2; 3]. Určete
souřadnice obrazu K ′ bodu K, který je sestrojen:

5.1 v osové souměrnosti podle vodorovné osy x

5.2 v osové souměrnosti podle svislé osy y

5.3 ve středové souměrnosti podle počátku
soustavy souřadnic

y

x1

1

O

K

A) [−2; −3] B) [−3; 2] C) [−2; 3] D) [0; 0] E) [3; 2]
F) [2; 3] G) [−2; 3] H) [3; 2] I) [−3; −2] J) jiné řešení

Úloha 6

Rozdělte útvar na obrázku na:
6.1 dva útvary, z nichž každý je středově souměrný

6.2 dva útvary, z nichž každý je pouze osově souměrný

6.3 dva útvary, z nichž žádný není souměrný

6.4 čtyři shodné osově souměrné útvary
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Úloha 7

Na obrázku jsou písmena. Rozhodněte o souměrnosti každého z nich a vyplňte tabulku:

Písmena souměrná jen
podle svislé osy

Písmena souměrná jen
podle vodorovné osy

Písmena středově
souměrná

Písmena, která nejsou
souměrná

Úloha 8

Na obrázcích jsou dopravní značky. O každé značce rozhodněte, je-li středově souměrná, nebo osově
souměrná.

8.1 8.2 8.3 8.4

Správné odpovědi vybírejte z nabídky A–D.

A) Značka je souměrná jen podle svislé osy.

B) Značka je souměrná jen podle vodorovné osy.

C) Značka je středově souměrná.

D) Značka není ani středově ani osově souměrná.

Úloha 9

O každém z následujících tvrzení rozhodněte, je-li pravdivé (ANO), nebo nepravdivé (NE).

9.1 Každá úsečka je osově souměrná. ANO–NE

9.2 Každá přímka je středově souměrná. ANO–NE

9.3 Každá polopřímka je osově souměrná. ANO–NE

9.4 Každý úhel je středově souměrný. ANO–NE

9.5 Každý obdélník je středově souměrný. ANO–NE

9.6 Každý trojúhelník je osově souměrný. ANO–NE

9.7 Každý kruh je osově souměrný. ANO–NE

9.8 Existuje pravoúhlý trojúhelník, který je osově souměrný. ANO–NE

9.9 Existuje lichoběžník, který je středově souměrný. ANO–NE
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Úloha 10

Na obrázcích kulečníkového stolu je nakreslena první část dráhy kulečníkové koule. Nakreslete do
obrázků další části dráhy koule. Pro každou úlohu zjistěte, po kolika odrazech od mantinelů se koule
dostane opět do stejného místa, kde dráhu započala (vyberte z nabízených odpovědí správnou).

10.1 10.2

A) po 3 odrazech

B) po 5 odrazech

C) po 7 odrazech

D) po 9 odrazech

Úloha 11

Narýsujte vhodný trojúhelník a jeho obraz v osové souměrnosti určené vhodně zvolenou osou tak, aby
společná část původního trojúhelníku a jeho obrazu byl:

11.1 čtverec 11.2 šestiúhelník


