
Pracovní úkoly dynamické geometrie 

ÚKOL ČÍSLO 1: NAKRESLI ČTVEREC 

ÚKOL ČÍSLO 2: NAKRESLI ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK 

ÚKOL ČÍSLO 3: NAKRESLI PRAVIDELNÝ ŠESTIÚHELNÍK 

ÚKOL ČÍSLO 4: NAKRESLI PRAVIDELNÝ OSMIÚHELNÍK 

ÚKOL ČÍSLO 5: NAKRESLI PŘEDCHÁZEJÍCÍ ČTYŘI PŘÍKLADY S POMOCÍ CYKLU 

DOBROVOLNÝ ÚKOL: VYMYSLI, JAK NAKRESLIT JAKÝKOLIV PRAVIDELNÝ MNOHOÚHELNÍK 

ÚKOL ČÍSLO 6: NAKRESLI ČTVEREC PŘERUŠOVANOU ČAROU 

 

ÚKOL ČÍSLO 7: NAKRESLI „SLUNEČNÍ PAPRSKY” 

 

Ornamenty 

První  podoba mů ž e bý t pevne  stanovena  (de lka č a rý, pr í padne  de lka mežer), požde ji mů ž eme mí sto te čhto ů dajů  
poůž í vat prome nne . 

ÚKOL ČÍSLO 8: NAKRESLI ČERCHOVANOU ČÁRU 

 
A spojí me-li kreslení  ornamentů  s fantažií  č i historičký m vžorem (žde Starove ke  Ř ečko), mů ž eme kreslit napr .: 

 

ÚKOL ČÍSLO 9: NAKRESLI DÍL ORNAMENTU 

DOBROVOLNÝ ÚKOL: VYMYSLI SI SVÉ ORNAMENTY 



Diamanty a hvězdy 

Ma me-li mnohoů helní ký, mů ž eme ota č ení m a výkreslova ní m dals í čh mnohoů helní ků  se stejnoů stranoů sestavovat 
rů žne  tvarý. Jední m ž ničh je obra žek ž knihý Řadka Pela nka Programa torska  čvič ebniče pojmenovaný  diamant: 

ÚKOL ČÍSLO 10: NAKRESLI DIAMANT 

 

ÚKOL ČÍSLO 11: NAKRESLI JINÝ TYP DIAMANTU 

 
Mežikrokem nebo alternativoů k dals í m pr í kladů m bůde spojova ní  pravidelný čh mnohoů helní ků  (v obra žčí čh te čh 
nejjednodůs s í čh – trojů helní ků , č tverčů  a s estiů helní ků ) do „rohů ” a „pavůč in”. Pokůd je výžkoůs í me s pr í kažý pe a px, 

dostaneme i soůstr edne  s estiů helní ký a č tverče. 

ÚKOL ČÍSLO 12: NAKRESLI ROH 

 

ÚKOL ČÍSLO 13: NAKRESLI PYRAMIDU 

 

  



ÚKOL ČÍSLO 14: NAKRESLI PLÁSTEV 

 
Pokůd bůdeme kreslit mnohoů helní ký s pootoč ení m a s výnečha ní m č a sti krůž niče (žvednůtý m kreslí tkem), podar í  se 
takove to obra žký: 

ÚKOL ČÍSLO 15: S POMOCÍ 24-ÚHELNÍKU NAKRESLI 

 

ÚKOL ČÍSLO 16: S POMOCÍ 24-ÚHELNÍKU NAKRESLI 

 

* ÚKOL ČÍSLO 17: NAKRESLI HVĚZDU 

 

* DOBROVOLNÝ ÚKOL: ZKUS DALŠÍ PODOBNÉ HVĚZDY 

 



Kružnice, lístky, koule 

Dals í m žají mavý m ů kolem je kreslení  kýtký slož ene  ž okve tní čh lí stků  – č a stí  krůž nič. Krůž niče, protož e nakoneč 
kreslí me po pixelečh, je vž dý jen mnohoů helní kem s maloů (kra tkoů) stranoů – idea lne : 

REPEAT 360 [FD 1 LT 1] 

Lí stek je slož en že dvoů obloůků , ktere  jsoů pro na sledůjí čí  tr i obra žký č tvrtkrůž ničí : 

REPEAT 90 [FD 1 LT 1] 

ÚKOL 18: NAKRESLI KYTKU ZE ČTYŘ LÍSTKŮ 

 

ÚKOL 19: NAKRESLI KYTKU Z ŠESTI LÍSTKŮ 

 

ÚKOL 20: NAKRESLI KYTKU Z OSMI LÍSTKŮ 

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL: NAKRESLI LOUKU PLNOU KYTEK 

ÚKOL 21: VYTVOŘ PROGRAM PRO OBECNÝ MNOHOÚHELNÍK 

ÚKOL ČÍSLO 22: NAKRESLI ČTVEREC PŘERUŠOVANOU ČAROU S VOLBOU DÉLKY STRANY A POČTU ČAR NA STRANĚ 

ÚKOL ČÍSLO 23: NAKRESLI „SLUNEČNÍ PAPRSKY” S VOLBOU DÉLKY PAPRSKŮ A POČTU PAPRSKŮ 

ÚKOL ČÍSLO 24: NAKRESLI ČERCHOVANOU ČÁRU SLOŽENOU Z DLOUHÉ A KRÁTKÉ ČÁRKY, MEZI KTERÝ JE MEZERA STEJNĚ DLOUHÁ JAKO KRÁTKÁ 

ČÁRKA 

ÚKOL ČÍSLO 25: NAKRESLI ORNAMENTOVÝ PÁS, VE KTERÉM SI VOLÍM POČET DVOUDÍLKŮ A ŠÍŘKU PÁSU 

 



„Pyramidy“ 

Do sebe vnor ene  č tverče se společ ný m str edem soůme rnosti výpadají  jako býčhom se dí vali na pýramidů seshora. Krome  
č tverčů  o rů žný čh strana čh můsí me výr es it pr esůn ž rohů do rohů mens í ho č tverče (nebo ve ts í ho, podle toho, pro jakoů 
strategii se rožhodneme). 

ÚKOL ČÍSLO 26: NAKRESLI PYRAMIDU S VOLBOU POČTU STRAN A ROZTEČE (STRANY NEJMENŠÍHO ČTVEREČKU) 

Obdobný  pr í klad je se soůstr edný mi s estiů helní ký (da  se výůž í t toho, ž e se skla dají  ž rovnostranný čh trojů helní ků , a 
posůnoůt se namí sto vodorovne ho nebo svisle ho sme rů ve sme rů ke str edů krůž niče opsane ). A nakoneč pr í klad se 
soůstr edný mi krůž ničemi. K ne mů potr ebůjeme pročedůrů krůž niče, ve ktere  se volí  de lka straný 360ů helní ků, a vžtah 
meži obvodem krůž niče (2(r) a obvodem 360ů helní ků (360×strana). Pak mů ž eme žada vat polome r (a posoůvat se o 
mežerů meži soůstr edný mi krůž ničemi) a kreslit 360ů helní k s pr epoč í tanoů de lkoů straný. 

ÚKOL ČÍSLO 27: NAKRESLI PYRAMIDU S VOLBOU POČTU STRAN A ROZTEČE (STRANY NEJMENŠÍHO ŠESTIÚHELNÍKU) 

Jiný m žají mavý m pr í kladem je výtvor ení  pročedůrý kosoč tverče s parametrý de lký straný a mens í ho vnitr ní ho 
ů hlů.Pokůd bůdeme výkreslovat ví če kosoč tverčů  že stejne ho poč a teč ní ho bodů s pootoč ení m, vžniknoů bůď kýtký bež 
pr ekrýtí  (ů hel pootoč ení  je stejný  jako mens í  vnitr ní  ů hel kosoč tverče) nebo kýtký s pr ekrýtí m (ů hel pootoč ení  je mens í  
než  mens í  vnitr ní  ů hel kosoč tverče). 

ÚKOL ČÍSLO 28: DEFINUJ KOSOČTVEREC S VOLBOU DÉLKY STRANY A MENŠÍHO ÚHLU 

ÚKOL ČÍSLO 29: NAKRESLI KYTKU Z KOSOČTVERCŮ S VOLBOU POČTU KOSOČTVERCŮ A DÉLKY STRANY 

Poskla da ní m ža kladní čh tvarů  mů ž eme ží skat ůžavr ený  tvar. Podobna  seskůpení  ví da me jako parketý (proto na žev 
parketa ž ), vitra ž e, možaiký. Na sledůjí čí  pr í kladý mohoů bý t r es ený i jinak než  jako ůniverža lní  obečne  pročedůrý, ale 
jako tr i nebo č týr i r adý ůrč ite ho poč tů s estiů helní ků , trojů helní ků , č tverčů . Da  se i kombinovat ví če tvarů . 

* DOBROVOLNÝ ÚKOL: VYTVOŘ NĚJAKÝ DRUH PARKETÁŽE 

 

 
  



 
 

  



  

  

 


