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Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová 
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na míru našim dětem“ 

a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

výška 
trojúhelníku 

ostrý úhel AVB polopřímka AB 
průsečík 
přímek 

vzdálenost 
bodu 

od přímky 

těžnice 
trojúhelníku 

kolmé přímky 
a a b 

přímka AB 

pravý úhel 
AVB 

trojúhelník 
ABC 

rovnoběžné 
přímky a a b 

bod leží 
na přímce 

úsečka AB tupý úhel AVB polopřímka BA kružnice k 

kruh K    



 VY_42_INOVACE_02.28_pexeso_znacky 
2/4 4.2.02.28 

Pexeso – geometrické pojmy a značky 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová 
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na míru našim dětem“ 

a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

vc 00 < I∡AVBI < 900 � AB baX ∩∈  

|X, a| = v tc ba ⊥  AB↔  

I ∡AVBI = 900 Δ ABC a || b aX ∈  
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Metodické poznámky: 

Lze hrát jako klasické pexeso - popis + obrázek 

- popis + geometrická značka 

- geometrická značka + obrázek 

Lze hrát také jako trixeso – hledání trojic 

Pro méně zkušené žáky (při seznamování s geometrickými pojmy), lze využít také pro  

• přiřazování 

• pantomimu 

• vysvětlování pojmů 

• kreslení pojmů 

 


