
8.4.  Sčítání a odčítání úhlů 

 

Grafické sčítání a odčítání: 

postupuje se stejným způsobem jako při přenášení úhlů, na rameno jednoho z úhlů přeneseme druhý úhel, při 

sčítání bude výsledný úhel větší, při odčítání bude výsledný úhel menší 

 

sčítáme α + γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postup: 

1. sestrojíme část kružnice na úhlu, který budeme přenášet (střed má ve vrcholu a musí protnout obě ramena), 

stejně velkou část kružnice si nachystáme i na rameno druhého úhlu (střed ve vrcholu a stejný poloměr) 

2. část kružnice protne ramena úhlu γ  v bodech, které označím X, Y 

3. do kružítka vezmu jejich vzdálenost a přenesu jej na nachystaný oblouk na rameni úhlu α, kde mám zatím jen 

bod X (nakreslím část kružnice se středem v bodě X) 

4. tam, kde se protnou oba oblouky, leží bod Y 

5. spojím vrchol úhlu α  s bodem Y a dostanu rameno úhlu  

6. oba úhly vedle sebe představují součet těchto úhlů 

při odčítání – menší úhel přenášíme dovnitř většího a to co zbyde představuje rozdíl úhlů 

 

Početní sčítání a odčítání 

sčítáme a odčítáme zvlášť jednotlivé jednotky, pokud je nutné, převedeme nějaké stupně na minuty a naopak: 

168°27´ + 56°48´= (168°+ 56°) + (27´+ 48´) = 195°75´= 196°15´   (60´= 1°)  

168°27´ - 56°48´= (168°- 56°) + (27´- 48´) = (167°- 56°) + (87´- 48´) = 111°39´ 

 

Početní násobení a dělení 

i při násobení a dělení počítáme zvlášť jednotlivé jednotky, pokud je nutné, převedeme nějaké stupně na minuty a 

naopak: 

27°29´. 5 = ( 27°. 5) + ( 29´. 5 ) = 135°145´= 137°25´ 

57°12´: 2 = 28°36´  

 57°: 2 = 28°  zbytek 1° = 60´… ten přidáme k minutám 

 72´: 2 = 36´ 

 

Nekonvexní úhly 

Jak změříme nekonvexní úhel? Pomůžeme si konvexním úhlem β, protože platí:  

αααα + ββββ = 360° tedy:  αααα = 360°- ββββ  

Jak narýsujeme nekonvexní úhel? Opět si pomůžeme konvexním úhlem, ten si nejprve 

vypočítáme, pak jej narýsujeme a nakonec do obrázku vyznačíme nekonvexní úhel ☺ 
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