
6-21-09 Deskriptivní geometrie – volitelný předmět  
 

Časové, obsahové a organizační vymezení  
  

Ročník 1. + V.  2. + VI. 3. + VII. 4. + VIII. 

Hodinová dotace - - 2 2 

 
 

Volitelný předmět Deskriptivní geometrie volně navazuje na předmět Matematika a je určen žákům, kteří mají hlubší zájem 
o tento obor nebo ho využijí při studiu na vysokých školách především technických, matematicko-přírodovědných a uměleckých 
oborů. 

 
Deskriptivní geometrie vybavuje žáky vědomostmi a dovednostmi potřebnými ke čtení technických výkresů a k jejich 

zhotovování. Učí sestrojit geometricky adekvátní obrazy s originálem a zabývá se studiem prostorových útvarů na základě jejich 
rovinných obrazů. Rozvíjí prostorovou představivost a logické myšlení a vede k preciznosti a trpělivosti při řešení úloh. Způsob 
myšlení, který si jejím studiem žák osvojí, pak používá dle potřeb v různých oblastech života. 

 
Žáci se v tomto předmětu seznámí se základními zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovo promítání a 

v případě dvouletého kurzu i se základy pravoúhlé axonometrie), jejichž pochopení a znalost později uplatní při studiu vybraných 
vysokých škol.  
 

Rozsah získaných znalostí záleží na počtu odučených hodin a délce studia (jeden nebo dva roky). Pokud si žáci vyberou 
volitelný předmět Deskriptivní geometrie až v maturitním ročníku, budou se učit dle ŠVP pro předmaturitní ročník. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

 TÉMA 
 

(časový rámec) 

VÝSTUP 
 

Žák: 

UČIVO 
 

(časový rámec) 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, 

POZNÁMKY 

   3. 
VII. 

 

Opakování  
a rozšíření učiva 
stereometriie, 
rovnoběžné promítání 
 
(září – říjen) 

• procvičuje a prohlubuje znalosti vybraného 
učiva stereometrie  

• určuje vzájemnou polohu bodů, přímek a 
rovin 

• modeluje rovnoběžný průmět bodu, přímky a 
roviny 

• definuje nevlastní bod, přímku a rovinu 

• základní poznatky ze stereometrie 

• pojem a způsoby zobrazování, 
základní vlastnosti rovnoběžného 
promítání 

• projektivní rozšíření eukleidovského 
prostoru, zavedení nevlastních prvků 

 

návaznost na učivo matematiky 
VG 

 Kótované promítání, 
středová kolineace  
a osová afinita 
 
(říjen – prosinec) 

• umí zobrazit body, přímky a roviny = 
základní prvky stereometrie  

 

• vysvětlí polohové vztahy mezi body přímkami 
a rovinami a řeší dané vztahy v pravoúhlém 
promítání na jednu průmětnu 

 

• vysvětlí a umí řešit metrické vztahy mezi 
základními prvky stereometrie 

 

• sestrojí k danému útvaru útvar afinní, 
popřípadě kolineární 

 

• využívá osovou afinitu při otáčení roviny do 
průmětny  

 

• sestrojí hranaté těleso ze zadaných prvků 
v kótovaném promítání 

• princip promítání, zavedení souřadnic 

• zobrazení bodu, přímky a roviny  

• řešení základních úloh deskriptivní 
geometrie: 

➢ určení skutečné délky 
úsečky, stopníku přímky  
a odchylky přímky od 
průmětny  

➢ určení stopy roviny, hlavní a 
spádové přímky roviny,  
odchylky roviny od průmětny 

➢ určení vzájemné polohy 
přímek, bodů a rovin 

➢ určení vzdáleností a odchylek 
bodů, přímek a rovin 

• kolineace, afinita – základní pojmy, 
vlastnosti kolineace a afinity 

• řešení komplexních úloh aplikací 
potřebných základních úloh 

  

 Mongeovo promítání I 
 
(leden – duben)  
 
 

• sestrojuje sdružené průměty bodů, přímek a 
rovin 

• ze zobrazených prvků určuje jejich vzájemnou 
polohu 

• řeší metrické úlohy – vzdálenosti bodů, přímek 
a rovin a odchylky přímek a rovin 

• řeší planimetrické úlohy v obecné rovině 

• sestrojuje z daných prvků hranol (jehlan) 
s podstavou v průmětně i v obecné rovině, 
rýsuje síě těchto tělesa  

• princip promítání 
 

• zobrazení bodu, přímky a roviny 
 

• řešení základních úloh v Mongeově 
promítání 

 

• zavedení a zobrazení hranatých těles 
(sítě těchto těles) 
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   4. 
VIII. 

 

Mongeovo promítání II 
 
 
(září – říjen) 

• zobrazuje rovinný řez hranolu, při konstrukci 
využívá osovou afinitu, zjišťuje vzájemnou 
polohu přímky a hranolu 

• zobrazuje rovinný řez jehlanu, při konstrukci 
využívá středovou kolineaci, zjišťuje 
vzájemnou polohu přímky a jehlanu 

 

• řez hranatého tělesa rovinou 
 

• průnik přímky s hranatým tělesem 
 

 

 Kuželosečky 
 
(říjen – listopad) 

• sestrojí kuželosečku dle její ohniskové 
definice  

• využívá ohniskových vlastností kuželosečky 
k její konstrukci z daných prvků 

• sestrojuje tečnu kuželosečky 

• elipsa, hyperbola, parabola – jejich 
ohniskové definice, vlastnosti 

• konstrukce kuželoseček  

• tečny kuželoseček  
 

  

 Mongeovo promítání III 
 
(listopad – leden)  
 
 

• sestrojí průmět kružnice v MP 

• sestrojuje z daných prvků válec (kužel) 
s podstavou v průmětně i v obecné rovině, 
rýsuje síť válce a kužele 

• zobrazuje rovinný řez válce, při konstrukci 
využívá osovou afinitu, zjišťuje vzájemnou 
polohu přímky a válce 

• zobrazuje rovinný řez kužele, při konstrukci 
využívá středovou kolineaci, zjišťuje 
vzájemnou polohu přímky a kužele 

• zobrazuje kulovou plochu, sestrojuje rovinný 
řez kulové plochy, zjišťuje vzájemnou polohu 
přímky a kulové plochy 

 

• pravoúhlý průmět kružnice 
 

• zavedení a zobrazení oblých těles  
(válce, kužele a koule), sítě těles 

 

• řez oblých těles rovinou 
 

• průnik oblých těles s přímkou 

 

 Pravoúhlá axonometrie 
 
(únor – duben) 

• zobrazuje základní prvky (body, přímky a 
roviny), sestrojí jejich axonometrický průmět 
a axonometrický půdorys 

• zobrazí útvar ležící v pomocné průmětně, 
vhodně využívá afinní vztah 

• rozliší zvláštní polohy přímek a rovin vzhledem 
k průmětnám nebo k souřadnicovým osám 

• sestrojí průsečnici rovin a průsečík přímky s 
rovinou 

 

• princip promítání, otáčení pomocných 
průměten 
 

• zobrazení bodu, přímky a roviny 
 

• základní úlohy 

 

 

 


