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M I L Í P Ř Á T E L É , 

dostáváte další svazek své knižnice ,,Škola mladých mate-
matiků". Je věnován řešení konstruktivních úloh pomocí shod-
ných zobrazení. 

Základní znalosti o shodných zobrazeních jste získali bě-
hem školního vyučování, kde jste také řešili některé úlohy. 
Řadu zajímavých úloh, jejichž řešení se opírá o vlastnosti 
zobrazeni, jste jistě našli i v populární matematické litera-
tuře. 

V tomto spisku si nejprve uvedeme několik úloh, na kterých 
poznáme souvislost řešení konstruktivních úloh s otázkami 
praktického života. V této části nebudeme provádět podrobná 
řešeni. Druhá kapitola je věnována zopakování a doplněni ně-
kterých pojmů týkajících se shodných zobrazeni. Zavedeme si 
také vhodnou symboliku. V každé z dalších čtyř kapitol je 
ukázáno řešeni několika typů úloh pomocí jednotlivých druhů 
shodných zobrazení. Řešení některých úloh jsou podrobná; 
naučte se podle nich formulovat svá řešení konstruktivních 
úloh. 

Nevadí, přečtete-li brožuru nejprve jen letmo. Nespokojujte 
se však pouze s tím. Pokud je v textu za některou úlohou uve-
dena úloha podobná, rozřešte si ji hned. Zapamatujete si tak 
nejlépe to, nač byl kladen důraz v úloze předcházející. Ně-
které problémy nejsou úmyslně řešeny podrobně, zamyslete se 
nad nimi hlouběji. Vypracujte si a zapište všechny fáze řešení 
úloh ve cvičeních, navyknete si tak psát přehledné řešeni sou-
těžních úloh Matematické olympiády. 
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Děkuji recenzentům Dr. Karlu Culíkem a Františku Hra-
deckému za připomínky, kterými přispěli ke zlepšení textu. 
Děkuji dále doc. Janu Vyšínovi za pokyny týkající se celko-
vého způsobu zpracování tématu a za připomínky ke konečné 
úpravě textu. 

J.s. 
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