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Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  
MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 

 

Předmět: Matematika 

Téma: Užití kuželoseček ve stavební praxi 

Věk žáků: 16-19 let 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
Počítač s programem GeoGebra pro každého žáka, dataprojektor pro 
učitele 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

- Základní ovládání programu GeoGebra 
- Znalost jednotlivých kuželoseček a jejich analytického vyjádře-

ní 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

- Upevnění a procvičení znalostí z tématu analytické geometrie 
kuželoseček 

- Pochopení spojitosti mezi matematikou a reálnou praxí 
- Procvičení a rozšíření dovedností v oblasti práce s počítačem a 

softwarem GeoGebra 
- Použití počítače jako nástroje k řešení reálného problému 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

Používání kuželoseček ve stavební praxi 

Zdroje: Fotografie staveb, kde se využívají kuželosečky 

Autor: 
 
Mgr. Pavel Kolář 
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Pracovní list – Kuželosečky 

 
 

Zpracoval(a)/datum: 

 

Zadání: 

Otevřete si podle pokynů vyučujícího soubor obrazek_1.jpg  nebo obrazek_2.jpg 

a zpracujte následující úkoly. Veškeré výpočty pište na zadní stranu tohoto pracovního listu. 

Úkoly: 

1) Určete, o jaký objekt v Jihočeském kraji se jedná, a napište, jaká kuželosečka je na fotografii 

využita. 

2) Pomocí programu GeoGebra nalezněte rovnici dané kuželosečky. 

a. Vhodně umístěte obrázek do soustavy souřadnic. Obrázku ve vlastnostech nastavte 

vlastnost „Obrázek na pozadí“. Neměňte jeho rozměry! 

b. Připravte si potřebné posuvníky pro nastavení jednotlivých rozměrů kuželosečky.  

c. Do vstupního řádku napište předpis rovnice kuželosečky a pomocí posuvníků na-

lezněte rovnici hledané kuželosečky. 

d. Soubor uložte dle pokynů vyučujícího, vytiskněte snímek obrazovky a přiložte 

k tomuto pracovnímu listu 

3) Z nalezené rovnice určete charakteristické prvky této kuželosečky. 

4) Pro obrazek_1.jpg: 

Pomocí rovnice vypočítejte skutečné délky jednotlivých pilířů, víte-li, že výška nejdelšího 

z nich je     . Určete přibližné měřítko objektu na fotografii. 

Pro obrazek_2.jpg: 

Pomocí rovnice vypočítejte skutečnou výšku věže, víte-li, že průměr věže u paty je 

       . Určete přibližné měřítko objektu na fotografii. 

 
Odpovědi k jednotlivým úkolům: 

Úkol 1) 
 

Úkol 2) 
 

Úkol 3) 
 

Úkol 4) 
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Pokyny a informace pro vyučující 

Tento materiál je určen žákům po probrání tématu analytické geometrie kuželoseček. Žáci znají 

tvary rovnic všech čtyř regulárních kuželoseček a umí počítat standardní příklady. 

Účelem materiálu je ukázat žákům, že kuželosečky jsou hojně využité i v běžném světě okolo nich, 

zejména pak ve stavitelství. 

Vzhledem k tomu, že žáci během řešení využívají počítače a programu GeoGebra, tak se zároveň 

učí používat počítač jako nástroj pro usnadnění řešení reálných problémů a nikoliv jen jako prostře-

dek volnočasových aktivit. 

Pro řešení úlohy stačí žákům základní znalosti práce s programem GeoGebra (zadávání do vstupní-

ho řádku, vložení a použití posuvníku). Ostatní nástroje a dovednosti jsou na jejich samostatném 

objevování, avšak pro dnešní žáky není problém se s kterýmkoliv softwarem sžít během pár minut, 

zvláště pokud je v českém jazyce. 

Doporučený průběh 

1) Rozdělení žáků na 2 skupiny; každý žák z dané skupiny bude samostatně řešit zadanou ku-

želosečku. Přiloženy jsou 2 fotografie s názvy obrazek_1 a obrazek_2: 

  
obrazek_1 obrazek_2 

Tyto fotografie byly staženy z internetu, odkazy jsou uvedeny níže. 

2) Rozdání pracovních listů a samostatné plnění jednotlivých úkolů. Vyučující zde funguje 

pouze jako podpora, jinak žáky nechává pracovat zcela samostatně. 

3) Žáci uloží soubor GeoGebry dle pokynů vyučujícího, popř. vytisknou snímek obrazovky 

(pokud to dovolují možnosti školy) s jejich řešením a přiloží ho k pracovnímu listu. 

4) Na konci zvoleného času (doporučené jsou 2 vyučovací hodiny) učitel vybere pracovní listy 

a promítne již hotový soubor s oběma řešeními (viz níže) a žáci si mohou porovnat svůj vý-

sledek s tím, co samostatně zjistili. Učitel může dále s žáky provést diskusi o jednotlivých 

řešeních a zodpoví žákovské dotazy. 

Vyhodnocení pracovních listů je plně v kompetenci vyučujícího.   

Dále je uvedeno ukázkové řešení – nalezení rovnic kuželoseček: 
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řešení-obrazek_1 

 
řešení-obrazek_2 

 

 

 



 

 www.matematech.cz 

Zdroje 

Obrazek_1: 

http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-tabor/bechyne/bechynsky-most/galerie/29062/ 

Obrazek_2: 

http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/udalosti/reportaz-z-exkurze-v-jaderne-elektrarne-temelin 

Soubor GeoGebra pro vyučujícího: 

https://www.geogebra.org/m/cRVvtWzd  

 

 

http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-tabor/bechyne/bechynsky-most/galerie/29062/
http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/udalosti/reportaz-z-exkurze-v-jaderne-elektrarne-temelin
https://www.geogebra.org/m/cRVvtWzd

