
Př. 1: V rovině leží pětiúhelník ABCDE, jehož vrcholy 

leží na kružnici k. Sestrojte střed kružnice k. 

 
Př. 2: V rovině leží body A, C a přímka p. Body A, C jsou 

vrcholy pravoúhlého lichoběžníku ABCD. Vrcholy B, D 

leží na přímce p. V lichoběžníku platí |< 𝐵𝐴𝐷| =

|< 𝐴𝐷𝐶| = 90° a zároveň |𝐴𝐷| < |𝐶𝐷|. Sestrojte 

chybějící vrcholy B, D lichoběžníku ABCD a lichoběžník 

narýsujte. 

  
 Př. 3: Jaká je velikost úhlu 𝜑? 

 
Př. 4: V rovině leží kružnice k se středem S a její tečny 

procházející bodem A, které se kružnice dotýkají 

v bodech T1 a T2. Velikost úhlu T1 ST2 je 110°. Jaká je 

velikost úhlu SAT1?  

 
Př. 5: Jaká je velikost úhlu 𝛿? 

Př. 6: Šimon se chystá pokládat novou podlahu 

v kuchyni, její půdorys je na obrázku. Jako podklad 

chce vytvořit dvoucentimetrovou vrstvu betonu, na 

kterou chce potom pokládat čtvercové dlaždice s 

délkou strany 25 cm.  

Kolik litrů betonu bude celkem Šimon potřebovat?  

Kolik Dlaždic bude Šimon celkem potřebovat? 
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