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Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních 

průmyslových škol, obor strojírenství a technické 

lyceum. V prezentaci jsou žáci seznámeni s definicí 

geometrického zobrazení osová souměrnost. Jsou 

probrány pojmy samodružný bod a samodružná přímka 

osové souměrnosti, osově souměrný útvar a osová 

souměrnost jako nepřímá shodnost. 
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Osová souměrnost 
Osová souměrnost  je zobrazení  v rovině, které 

pomocí dané přímky o – osy souměrnosti přiřadí 

každému bodu – vzoru právě jeden bod - obraz 

podle těchto pravidel: 

 

 
1. leží-li bod Y na ose souměrnosti o, platí Y=Y‘, 

2. neleží-li bod X na ose souměrnosti o , je jeho 

obrazem bod X‘,který je krajním bodem úsečky 

XX‘, jejíž osou je přímka o.  
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Na obrázku jsou znázorněna pravidla přiřazování  

vzor – obraz podle osové souměrnosti. obr.1 



Samodružné body osové souměrnosti jsou 

všechny body osy souměrnosti, jiné 

samodružné body osová souměrnost nemá.  

Samodružné přímky osové souměrnosti jsou 

všechny přímky k ní kolmé a také osa 

souměrnosti, jiné samodružné přímky osová 

souměrnost nemá. 

 

Osově souměrné útvary jsou v nějaké osové 

souměrnosti samodružnými útvary. 

Např. každá kružnice, každý čtverec 



Úloha 1 

Zakreslete všechny osy souměrnosti čtverce. 
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Obr.2 



Osová souměrnost je nepřímá shodnost  
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Obr.4 



Úloha 2 

Vyjmenujte další příklady osově symetrických útvarů 

Obr.3 



Osová souměrnost je nepřímá shodnost  

Obr.5 
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    V bodech A, B stojí dva hokejisti, přímka představuje 

mantinel. Určete na přímce p bod C tak, aby puk 

přihraný hráčem A po odrazu od mantinelu v bodě C 

směřoval k hráči v bodě B.(návod úhel odrazu se rovná 

dopadu). 

Úloha 3  
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Obr.6 
Body B a B’ jsou osově symetrické podle osy p 
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