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Základní geometrické pojmy 

• Základy geometrie položil ve svém díle 
Eukleides – obr. 1 



Eukleidovy postuláty 
• 1. Každé dva body mohou být spojeny přímkou. 

• 2. Každá úsečka může být nekonečně prodloužena        
v přímku. 

• 3. Je-li dána úsečka, můžeme nakreslit kružnici, která 
má čáru jako poloměr a jeden z krajních bodů jako 
střed. 

• 4. Všechny pravé úhly jsou shodné. 

• 5. Bodem, který neleží na dané přímce, je možné s 
touto přímkou vést právě jednu rovnoběžku. 



GEOMETRIE  
geo (země)               metrein (měřit) 
Planimetrie – geometrie v rovině 

Stereometrie – geometrie v prostoru 

Základní geometrické pojmy 

• BOD – značíme písmeny velké abecedy  A,B,… 

• PŘÍMKA – značíme písmeny malé abecedy 
p,q,.. 

• ROVINA – značíme malými písmeny řecké 
abecedy α, β, ρ… 



Incidence bodů, přímek a rovin 
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Bod je incidentní s přímkou                               

 
Bod je incidentní s rovinou 

 

Přímka je incidentní s rovinou 

 

Neplatí-li incidence, píšeme: 

 



Přímka a její části 
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Dvěma různými body prochází právě  

jedna přímka. 

 

 

 

Značení: 



Polopřímka 
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Bod rozděluje přímku na dvě navzájem  

opačné polopřímky, je jejich společný počátek. 

 

Značení:    

polopřímka s počátkem C  a vnitřním bodem A 

 



Úsečka 
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AB

Úsečka AB je průnikem polopřímek AB a BA,  

              

 
A, B - krajní body úsečky 

A  B 

ostatní body  - vnitřní body úsečky 

Délka (velikost) úsečky - vzdálenost bodů A, B 

Značení:  



Vzájemná poloha dvou přímek  
v rovině 

                             různé 

• Rovnoběžky          

                             splývající 

 

• Různoběžky 

 



Rovnoběžky  

Značení: 

Rovnoběžky různé nemají žádný společný bod. 
 

  

Rovnoběžky splývající mají společné všechny body. 

Značení:  
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Různoběžky 

 

 

 

pXq

P  pq

Různoběžky mají právě jeden společný bod. 

 
Značení: 

 q 

Společný bod – průsečík P, 

P 



Základní věty o rovnoběžkách 
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Daným bodem lze vést k dané přímce právě jednu 

přímku s ní rovnoběžnou. 

 

Leží-li přímky a, b, c v téže rovině tak, že a II b, 

b II c, pak je také a II c. (tranzitivnost rovnoběžnosti) 

 



Polorovina 

Libovolná přímka p ležící v rovině rozděluje tuto 

rovinu na dvě části – opačné poloroviny.  

(Každá část včetně přímky p.) 

 

Přímka p – hraniční přímka poloroviny 

 

Každý bod, který neleží  na hraniční přímce, 

- vnitřní bod poloroviny 
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Značení:  
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Úloha 1 

Načrtněte přímku p a na ní zvolte tři různé body A, B, C 

 v zadaném pořadí. 

a) Zapište všechny polopřímky s počátkem v některém 
z daných bodů. 

b) Zapište všechny úsečky s krajními body v daných 
bodech. 

c) Zapište vztahy mezi body, polopřímkami, úsečkami 
na přímce p. 

d) Najděte dvojice polopřímek, které nemají společný 
bod. 



Úloha 2 

2. Zvolte čtyři různé body A, B, C, D, z nichž žádné tři 
neleží na stejné přímce. 

a) Zapište všechny poloroviny, které jsou určeny třemi 
z daných bodů. 

b) Určete průnik polopřímky AB a poloroviny ABC, 
poloroviny ABC a poloroviny opačné k polorovině 
ABC. 
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