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Nové učivo – Osová souměrnost  

POZOR ZMĚNA V PRAVIDLECH!!! 

→ barevné rozlišení zůstává 

➢ Černě – moje pokyny – NEPÍŠEŠ do sešitu 

➢ Červeně (větší písmo velikost 14) + obrázky – opiš do sešitu, co je v rámečku, znáš 

zpaměti; jsou to pravidla, která potřebuješ k řešení úloh 
 

➢ nově – pokyny stále černě, navíc KURZÍVOU (to je to šikmé písmo) a menší (velikost 12)  

➢ prezentace pošlu na mail tvůj a rodičů – ulož si je. Najdeš je také ve vaší skupině v souborech na 

TEAMS 

➢ rýsuješ tužkou a podle pravítka!!! 

➢ dodržuj časové rozvržení úkolů – jeden datum = 1 den = 1 vyučovací hodina (nemusíš dodržet přesně 

datum, to je doporučení) 

➢ než začneš psát do sešitu, přečti si učivo za celou vyučovací hodinu (1den) 

 

→ tento týden se budeme věnovat osově souměrným obrazcům 

→ není to nic nového – už jste se s tímto setkali na 1. stupni 

→ na konci tohoto dokumentu je list s geometrickými útvary a obrázky – budeš s nimi pracovat podle 

pokynů 

pondělí 30. 3. 2020 

→ nejdřív si zopakuj všechny pojmy k osové souměrnosti, které ses naučil minulý týden 

→ postup následujícího úkolu najdeš na str. 5 tohoto dokumentu 

1. vezmi si nelinkovaný papír A4, přelož ho napůl, pak ještě jednou, rozevři a rozstřihni podle 

přehybů 

2. dostaneš 4 malé listy – stačí ti 3 – přehni je napůl 

3. přehybem polož nalevo a na každý nakresli jeden obrázek, vystřihni a rozevři  

4. v místě přehybu vyznač čerchovanou čáru – tato čára se nazývá osa souměrnosti a rozděluje 

obrázek na dvě shodné části 

5. do sešitu napiš nadpis Osově souměrné útvary a obrázky nalep pod nadpis vedle sebe 

 

Osově souměrné útvary 

→ nalep vyrobené obrázky  

Překlopením jedné části útvaru podle této přímky na druhou část, se obě části překrývají. 

Útvar je osově souměrný, jestliže existuje přímka (přímky), která útvar rozdělí na 2 shodné 

části. 

Tato přímka se nazývá osa souměrnosti útvaru → rýsujeme ji čerchovanou čarou  
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→ my už víme, že některé geometrické útvary mají osu, která je rozděluje na dvě shodné části 

→ připomeneme si je 

 

Osa úsečky = osa souměrnosti úsečky 

→ narýsuj úsečku AB, |AB|= 5 cm a sestroj její osu (pokud nevíš jak, nalistuj v sešitě) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osa úhlu = osa souměrnosti úhlu 

→ narýsuj libovolný ostrý úhel α a sestroj jeho osu (pokud nevíš jak, nalistuj v sešitě) 

 

 

 

 

 

 

→ prohlédni si prezentaci Osově souměrné útvary 

úterý 31. 3. 2020 

→ zopakuj si, co sis zapsal(a) a naučil předchozí vyučovací hodinu 

→ dnes si zase budeme trochu hrát 

→ vystřihni si geometrické útvary ze strany 3.  

→ překládáním útvarů zjisti, kolik os souměrnosti každý z těchto útvarů má 

→ osy souměrnosti (čerchovaně) vyznač, obrázky nalep do sešitu a dopiš počet os souměrnosti 

 

- osa úsečky o je kolmá na úsečku AB 

- S … střed úsečky AB 

- rozděluje úsečku na dvě shodné úsečky 

  |AS| = |SB|; AS ≅ SB 

 

osa o rozděluje úhel α 

na dva shodné úhly o velikosti  
𝛼
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Osově souměrné útvary 

čtverec    obdélník     kruh (kružnice) 

           nalep obrázek    nalep obrázek         nalep obrázek 

počet os souměrnosti:     počet os souměrnosti:          počet os souměrnosti: 

 

rovnostranný trojúhelník    rovnoramenný trojúhelník    obecný trojúhelník 
(všechny strany stejně dlouhé)    (2 strany stejně dlouhé = ramena)                   (různě dlouhé strany) 

           nalep obrázek    nalep obrázek         nalep obrázek 

počet os souměrnosti:     počet os souměrnosti:          počet os souměrnosti: 

 

Každý pravidelný (= má stejně dlouhé strany) mnohoúhelník (rovnostranný trojúhelník, 

čtverec, pravidelný pětiúhelník, …) má tolik os souměrnosti, kolik má vrcholů. 

odstřihni → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

rovnostranný 

trojúhelník 
rovnoramenný 

trojúhelní 

obecný 

trojúhelník 
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čtvrtek 2. 4. 2020 

→ zopakuj si, co sis zapsal(a) a naučil předchozí 2 vyučovací hodiny 

→ následující vystřihni, nalep do sešitu a úkoly splň. 

→ prohlédni si prezentaci Osová souměrnost v architektuře 

odstřihni → 

Osově souměrné útvary 

1) Doplň chybějící část osově souměrných obrázků 

 

 

 

 

 

 

 

2) Která z písmen jsou osově souměrná? Vyznač jejich osy souměrnosti. 

 

3) Které z těchto útvarů jsou osově souměrné? Vyznač jejich osy souměrnosti 

 

4) Rozhodni, které z následujících útvarů jsou osově souměrné? Vyznač jejich osy souměrnosti.  

 

 

 

 

 

 

 
Doplň zbývající osově souměrná písmena abecedy a vyznač jejich osy souměrnosti. 

2. Které z těchto útvarů jsou osově souměrné? Vyznač jejich osy souměrnosti. 
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pátek 2. 4. 2020 

→ dnes si zopakuješ celé učivo o osové souměrnosti (za tento a minulý týden), a to takto: 

o nejdřív si zopakuješ podle sešitu pravidla, která sis tento a minulý týden zapsal(a) a naučil(a) 

o potom si otevřeš následující odkaz (ctrl klik) a budeš procvičovat  

o při procvičování dopravních značek musí být osově souměrný i obrázek na značce 

o vynecháš cvičení Souměrnost dopravních značek 3 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1646-osova-soumernost?page=2 

→ tento odkaz funguje v Google chrome 

→ pokud se ti otevře v jiném prohlížeči, neručím za funkčnost 

→ další možnost: zkopíruj odkaz a vlož do Google chrome 

 

Postup k úvodnímu úkolu na pondělí 

1.                                                                   2. 

       
 

2.        3.               

                      
 

  4. 
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