
6.3. Osová souměrnost 

 

Pokud je nějaký obrázek osově souměrný, znamená to, že můžeme najít nějakou přímku, 

podle které když obrázek přehneme, dostaneme shodné útvary. Této přímce se říká 

souměrnosti.  

 

Konstrukce obrazu v osové souměrnosti:

postup: 

- mějme úsečku AB a osu souměrnosti o

- sestrojíme kolmici k ose z bodu A a sestrojíme bod A´ tak, aby 

osy stejně daleko jako bod A 

- stejným způsobem sestrojíme obraz bodu B

- získáme tak obraz úsečky AB v

 

 

Konstrukce obrazu: 

- přímky p … zvolím si na ní dva libovolné body, najdu jejich obrazy a jimi povedu přímku p´… obraz 

přímky p v osové souměrnosti

- trojúhelníku ABC … najdeme obrazy jednotlivých vrcholů, ty spojíme a z

který označíme A´B´C´ 

- kružnice k … najdeme obraz středu kružnice a narýsujeme kružnici k´se stejným poloměrem, jako 

měla původní kružnice, jen ve středu S´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body, které leží na ose souměrnosti, zůstávají namístě. 

 

 

 

 

Pokud je nějaký obrázek osově souměrný, znamená to, že můžeme najít nějakou přímku, 

podle které když obrázek přehneme, dostaneme shodné útvary. Této přímce se říká 

osové souměrnosti: 

e úsečku AB a osu souměrnosti o 

ose z bodu A a sestrojíme bod A´ tak, aby byl od 

 

tejným způsobem sestrojíme obraz bodu B, tedy B´ a vzniklé body spojíme

AB v osové souměrnosti s osou o, ten bude mít označení A´B´

… zvolím si na ní dva libovolné body, najdu jejich obrazy a jimi povedu přímku p´… obraz 

osové souměrnosti 

najdeme obrazy jednotlivých vrcholů, ty spojíme a získáme obraz trojúhelníku, 

… najdeme obraz středu kružnice a narýsujeme kružnici k´se stejným poloměrem, jako 

měla původní kružnice, jen ve středu S´ 

Body, které leží na ose souměrnosti, zůstávají namístě. Takové body nazýváme samodružné body.

Pokud je nějaký obrázek osově souměrný, znamená to, že můžeme najít nějakou přímku, 

podle které když obrázek přehneme, dostaneme shodné útvary. Této přímce se říká osa 

body spojíme 

osou o, ten bude mít označení A´B´ 

… zvolím si na ní dva libovolné body, najdu jejich obrazy a jimi povedu přímku p´… obraz 

ískáme obraz trojúhelníku, 

… najdeme obraz středu kružnice a narýsujeme kružnici k´se stejným poloměrem, jako 

Takové body nazýváme samodružné body. 


