
Dělíme čtverce 
 

1. Rozstřihněte modrý i červený čtverec podél úhlopříčky. Jeden z červených útvarů, které 
vzniknou, nalepte na bílý papír a označte A. 

a) Napište, jaké mnohoúhelníky 
vzniknou z původního čtverce. 

 

b) Napište, jaká část původního 
čtverce je útvar A. 

 

   

2. Vezměte jeden z modrých útvarů a rozstřihněte ho tak, aby vznikly dva shodné útvary. 
Jeden z nich označte B a nalepte na bílý papír. 

a) Napište, jaké mnohoúhelníky 
vznikly rozstřižením modrého 
útvaru. 

 

b) Napište, jakou část útvaru A  
tvoří útvar B. 

 

c) Napište, jakou část původního 
čtverce tvoří útvar B. 

 

   
3. Z modrých nenalepených útvarů vyberte ten, který má větší obsah. Přiložte vrchol jeho 

pravého úhlu ke středu jeho nejdelší strany a papír přehněte. Rozstřihněte útvar v ohybu. 
Vzniknou dva útvary. Útvar s větším obsahem označte C, zbývající útvar označte D. 

a) Napište, jak se jmenuje  

mnohoúhelník C. 

 

b) Napište, jak se jmenuje  

mnohoúhelník D. 

 

c) Napište, jakou část útvaru B  

tvoří útvar D. 

 

d) Napište, jakou část útvaru A 
tvoří útvar D. 

 

e) Napište, jakou část útvaru B 
tvoří útvar C. 

 

f) Napište, jakou část útvaru A 
tvoří útvar C. 

 

g) Napište, jakou část útvaru C 
tvoří útvar D. 

 

h) Popište vztah útvarů D a B. 
 

 
 

i) Popište vztah útvarů D a A. 

 

 
 

j) Popište vztah útvarů C a A. 

 

 
 

   
4. Útvary C a D nalepte na bílý papír. 

   



5. Vezměte nenalepený červený útvar a vyrobte kopii útvaru C. Ohněte jeden z vrcholů jeho 
nejdelší strany ke středu této strany a papír přehněte. Rozstřihněte útvar v ohybu. 
Vzniknou dva útvary. Útvar s větším obsahem označte E, zbývající útvar označte F. 

a) Napište, jak se jmenuje  
mnohoúhelník E. 

 

b) Napište, jakou část útvaru E 
tvoří útvar F. 

 

c) Napište, jakou část útvaru D 
tvoří útvar F. 

 

d) Napište, jakou část útvaru C 
tvoří útvar F. 

 

e) Napište, jakou část útvaru B 
tvoří útvar F. 

 

f) Napište, jakou část útvaru A 
tvoří útvar F. 

 

g) Napište, jakou část původního 
čtverce tvoří útvar F. 

 

 

6. Nalepte útvar F na bílý papír. 

 
7. Vezměte útvar E, přiložte k sobě vrcholy kratší z rovnoběžných stran a přehněte. 

Rozstřihněte útvar v ohybu. Vzniknou dva útvary. Útvar s větším obsahem označte G, 
zbývající útvar označte H. (Písmeno E škrtněte.) 

a) Napište, jak se jmenuje  
mnohoúhelník G. 

 

b) Napište, jak se jmenuje  
mnohoúhelník H. 

 

c) Napište, jakou část útvaru C 
tvoří útvar G. 

 

d) Napište, jakou část útvaru A 
tvoří útvar G. 

 

e) Napište, jakou část útvaru G 
tvoří útvar H. 

 

f) Napište, jakou část útvaru D 
tvoří útvar H. 

 

g) Napište, jakou část útvaru C 
tvoří útvar H. 

 

h) Napište, jakou část útvaru B 
tvoří útvar H. 

 

i) Napište, jakou část útvaru A 
tvoří útvar H. 

 

j) Napište, jakou část útvaru  
tvoří útvar H. 

 

k) Napište, jakou část 
původního čtverce tvoří útvar 
H. 

 

 



8. Nalepte útvar H na bílý papír. 

 
9. Vezměte útvar G, přiložte vrchol pravého úhlu k vrcholu tupého úhlu, který leží proti 

němu. Rozstřihněte útvar v ohybu. Vzniknou dva útvary. Útvar s větším obsahem označte 
I, zbývající útvar označte J. (Písmeno G škrtněte.) Útvar J nalepte na bílý papír. 

a) Napište, jak se jmenuje  
mnohoúhelník I. 

 

b) Napište, jakou část útvaru J 
tvoří útvar I. 

 

c) Napište, jakou část útvaru H 
tvoří útvar I. 

 

d) Napište, jakou část útvaru F 
tvoří útvar I. 

 

e) Napište, jakou část útvaru D 
tvoří útvar I. 

 

f) Napište, jakou část útvaru C 
tvoří útvar I. 

 

g) Napište, jakou část útvaru B 
tvoří útvar I. 

 

h) Napište, jakou část útvaru A 
tvoří útvar I. 

 

i) Napište, jakou část 
původního  
čtverce tvoří útvar I. 

 

 

10. Nalepte útvar I na bílý papír. 

 

11. Všechny nalepené útvary pojmenujte a napište (na bílý papír), jakou část původního 
čtverce tvoří. 

 

12. Napište, co se vám na předcházející 
práci nejvíce líbilo. 

 
 

 

13. Napište, co se vám na předcházející 
práci nelíbilo. 

 
 

 
 Další úkol pro vás: 

Připravte podobnou sadu úkolů pro svého kamaráda (kamarádku, sourozence, rodiče, 
babičku, dědu, …) pro případ, kdy začnete stříhat obdélník. 

Úkoly nejprve sami vyřešte. 

 


