
Topografické práce s iPadem



Příklad #01: Hledejte symetrii všude kolem vás. Užitím vhodného ořezu fotografie 

a aplikace Geogebra vytvořte symetrické fotografie a pokuste se názorně zachytit 

vlastnosti osového souměrnosti.

01 Symetrie kolem nás

Aplikace: Fotky, Geogebra, Mathigon (cizojazyčný zdroj) 

Inspirace: symetrie v přírodě, architektuře, symetrie lidského těla 

Téma: shodná zobrazení 

Výzva pro nadané: Dokážete vytvořit fotografii, v níž lze nalézt více shodných 

zobrazení (středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení)?

Vaše souměrná kreativní dílka sdílejte na této padletí nástěnce. 

https://padlet.com/kavecky_patrik/pnvfhb2eppfjzfka


02 Poměř a poměrem zjisti… 
Příklad #02: Dokážete určit skutečnou výšku stromu na následujícím obrázku? 

K určení výšky postavy na iPadu využijte měřítko v anotacích nebo papírové měřítko. 

Výpočet můžete provést aplikací Numbers. 

Neopomeňte posilování digitální kompetence. 

Výzva pro nadané #01:  

V tabulkové procesoru 

Numbers vytvořte tabulku, do 

níž bude možné zapisovat 

rozměry naměřené na iPadu a 

skutečně rozměry se budou 

počítat automaticky užitím 

vzorců. 

Výzva pro nadané #02: 

Užitím anotace zapište do fotky 

měřítko s přesnosti na cele mm 

v poměru (1 : xxx). 
Tento odkaz směřuje na tabulku (1. karta), do 

které zapište skutečnou výšku stromu

Aplikace: Numbers 	 	 	 Téma: úměrnost, poměr, měřítko plánu a mapy 

Inspirace: podobnost kolem nás  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GyekbCpbgOth4gzylK9mj6qPBhMjdIB9J66X6_Vx3lw/edit?usp=sharing


03 Policista měří délku kolečkem, 
učitel iPadem

Příklad #03: Určete objem bazénu před hotelem. K zjištění rozměrů dna použijte 

aplikaci Měření. Hloubku je třeba převést ve vodorovný rozměr, ale s tím jistě 

poradíte. Propriet je v okolí bazénu spousta.

Výzva pro nadané #01:  

Poradili byste si také s objemem vody v menším 

bazénu?

Aplikace: Měření, popř. Geogebra  

Téma: objemy a povrchy těles

Tento odkaz směřuje na tabulku (2. karta), do které 

zapište objem bazénů.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GyekbCpbgOth4gzylK9mj6qPBhMjdIB9J66X6_Vx3lw/edit?usp=sharing


04 Jak je to s vnitřními úhly 
v konvexních mnohoúhelnících?

Příklad #04: Na základě předchozího textu odvoďte vzorec pro součet vnitřních 

úhlů obecného konvexního mnohoúhelníku. 

Užitím Geogebry určete velikost úhlů na obrázku níže a sečtěte je. Správnost svého 

výpočtu ověřte odvozeným vzorcem z předchozího textu.

Aplikace: Geogebra 	 	 	 	 Téma: úhel, vlastnosti mnohoúhelník

Vyfoťte fotku objektu tvaru 

libovolného n-úhelníku (n > 3). 

Geogebrou určete součet všech 

vnitřních úhlů. Screen vložte do 

padletí nástěnky.



05 Jak Egypťané stavěli pyramidy 
Historická zmínka 

Před více než 4000 lety při stavbách egyptských chrámů a pyramid vytyčovali pravý úhel 

napínači lan. 

Na  provaze uvázali 13 uzlů stejně od sebe vzdálených. První uzel spojili s třináctým a 

provaz napnuli do trojúhelníku se stranami 3, 4, a 5 dílů. Pravý úhel leží proti nejdelší 

straně.

Příklad #05: Podle Egypťanů sestrojte trojúhelník k odměření pravého úhlu. 

Vyfoťte jej shora a v Geogebře ověřte, za vzniknuvší úhel naprostí nejdelší straně 

tvořené z pěti  dílů je pravý. 

Tesat kamenný blok necháváme na vaší dobrovolnosti. Promyslete si, jak asi takový 

blok vznikal a kolik jich Egypťané ke stavbě jedné pyramidy museli vytesat.



06 Sinus, kosinus, deskriptiva…
Příklad #06: Vraťme se k 2. příkladu, v němž jsme určovali výšku stromu užitím 

podobnosti. Přes les nevede jedna pěšina a propó si pojďme ukázat, jak tento příklad 

řešit užitím funkce tangens v pravoúhlém trojúhelníku. 

O tangensu ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku nemusíte vědět příliš. Snad jen to, 

že je vyjádřen jako poměr protilehlé odvěsny ku přeponě. 

tgα =
prot ilehla − odvesna
pr ilehla − odvesna

=
a
b

Výzva pro nadané #01:  

Změřit vodorovnou vzdálenost, tedy vzdálenost 

bodu A od paty kmene stromu, je snadné. Stačí 

určit velikost úhlu při vrcholu A a s tímto vám 

opět pomůže Geogebra?


