
Rysy 

 tužkou na rýsovací (ne obyčejný kancelářský) papír A4 – 210 mm x 297 mm  

 měřítko 1:1  

 rámeček (5 mm), nadpis – konkrétní název tělesa nebo plochy, jméno, číslo studijní 

skupiny, číslo rysu a číslo zadání – technické písmo (šablona) 

 osa x a počátek uprostřed stránky 

 

1. rys –  Jehlan v Mongeově promítání 
 
V Mongeově promítání sestrojte sdružené průměty 

 

1. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (-4.5,2,3), střed podstavy v bodě S (0.5,5,5) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

2. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (0, ?,3) v rovině ρ (-8,9,7), jehož jedna stěna 

leží v půdorysně. 

3. pravidelného trojbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (6,2,3), střed podstavy v bodě S (0,6,4) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

4. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (5,2,3), střed podstavy v bodě S (0,5,5) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

5. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (0, ?,3) v rovině ρ (8,9,7), jehož jedna stěna 

leží v půdorysně. 

6. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (-1, ?,4) v rovině ρ (8,8,11), jehož jedna stěna 

leží v půdorysně. 

7. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (6,3,2), střed podstavy v bodě S (1,6,5) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

8. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (0,?,3) v rovině ρ (8,7,9), jehož jedna stěna leží 

v půdorysně. 

9. pravidelného trojbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (8,2,3), střed podstavy v bodě S (2,5,4) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

10. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (-6,3,4), střed podstavy v bodě S (-1,6,7) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

11. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (0,?,3) v rovině ρ (6,7,8), jehož jedna stěna leží 

v půdorysně. 

12. pravidelného trojbokého jehlanu s podstavou o středu S (3,?,3) v rovině ρ (-4,4,6), jehož jedna stěna leží 

v půdorysně. 

13. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (-6,4,3), střed podstavy v bodě S (-1,7,6) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

14. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (0,?,3) v rovině ρ (-5,7,8), jehož jedna stěna 

leží v půdorysně. 

15. pravidelného trojbokého jehlanu s podstavou o středu S (-1,?,3) v rovině ρ (6,6,8), jehož jedna stěna leží 

v půdorysně. 

16. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (6,4,3), střed podstavy v bodě S (1,7,6) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

17. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (2,?,4) v rovině ρ (-7,7,8), jehož jedna stěna 

leží v půdorysně. 

18. pravidelného trojbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (-6,2,3), střed podstavy v bodě S (0,5,4) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

19. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (7,4,3), střed podstavy v bodě S (2,7,6) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

20. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (2,?,4) v rovině ρ (-7,9,7), jehož jedna stěna 

leží v půdorysně. 



21. pravidelného trojbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (-8,3,2), střed podstavy v bodě S (-3,6,5) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

22. pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (6,4,3), střed podstavy v bodě S (1,7,6) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

23. pravidelného šestibokého jehlanu s podstavou o středu S (-2,?,4) v rovině ρ (7,9,7), jehož jedna stěna 

leží v půdorysně. 

24. pravidelného trojbokého jehlanu, jehož vrchol je v bodě V (-8,2,3), střed podstavy v bodě S (-1,6,4) a 

jedna pobočná hrana je rovnoběžná s osou x. 

 



2. rys - Kvadrika v Mongeově promítání 

 
 
V Mongeově projekci sestrojte sdružené průměty plochy, která vznikne rotací dané křivky kolem osy (u elipsy hlavní 
osa). V daném bodě M sestrojte tečnou rovinu, stanovte viditelnost všech tečen a tvořících přímek.  
 
 
1. Elipsa: E(0;6;4), F(0;6;9), M(-2;3;3)  
 
2. Úsečka: P(5;11;0), Q(-6;8;8), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(1;11;zM<zH)  
 
3. Parabola: F(0;5;8), osa kolmá k půdorysně, M(3;3;5)  
 
4. Elipsa: E(0;6;3), F(0;6;12), M(-2;4;5)  
 
5. Úsečka: P(5;11;0), Q(-5;9;9), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(-4;4;zM<zH)  
 
6. Parabola: F(0;6;8), osa kolmá k půdorysně, M(-1;4;7)  
 
7. Elipsa: (0;6;5), F(0;6;11), M(-2;4;4)  
 
8. Úsečka: P(4;12;0), Q(-5;9;8), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(-2;11;zM<zH)  
 
9. Parabola: F(0;6;9), osa kolmá k půdorysně, M(2;3;5)  
 
10. Elipsa: E(0;6;4), F(0;6;10), M(2;8;3)  
 
11. Úsečka: P(6;10;0), Q(-6;8;8), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(-3;4;zM<zH)  
 
12. Parabola: F(0;5;8), osa kolmá k půdorysně, M(-3;3;5)  
 
13. Elipsa: E(0;6;4), F(0;6;11), M(-2;3;5)  
 
14. Úsečka: P(4;11;0), Q(-5;8;10), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(-3;10;zM<zH)  
 
15. Parabola: F(0;6;12), osa kolmá k půdorysně, M(3;4;6)  
 
16. Elipsa: E(0;6;4), F(0;6;10), M(-2;8;3)  
 
17. Úsečka: P(4;12;0), Q(-5;9;8), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(-2;3;zM<zH)  
 
18. Parabola: F(0;6;9), osa kolmá k půdorysně, M(-2;3;5)  
 
19. Elipsa: E(0;6;4), F(0;6;12), M(-2;4;4)  
 
20. Úsečka: P(6;10;0), Q(-6;8;8), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(1;11;zM<zH)  
 
21. Parabola: F(0;6;8), osa kolmá k půdorysně, M(1;4;7)  
 
22. Elipsa: E(0;6;4), F(0;6;9), M(-2;3;3)  
 
23. Úsečka: P(5;11;0), Q(-6;8;8), osa kolmá k půdorysně bodem O(0;7;0), M(1;11;zM<zH)  
 
24. Parabola: F(0;5;8), osa kolmá k půdorysně, M(3;3;5) 

 
 



3. rys - Šroubová plocha v Mongeově promítání 

 
 

V Mongeově projekci zobrazte jeden závit kosoúhlé otevřené šroubové plochy, kterou vytvoří při šroubovém pohybu 
úsečka AB, osa šroubového pohybu je kolmá k půdorysně a prochází bodem S(0,5,0), výška závitu v=10, v libovolném 
bodě plochy T (ne obrysových šroubovic!) sestrojte tečnou rovinu.  
 
 
 

1. pravotočivá, A(-4,5,3), B(0,4,0)  

 

2. levotočivá, A(0,1,0), B(1,5,3)  

 

3. pravotočivá, A(0,1,0), B(-1,5,3)  

 

4. levotočivá, A(4,5,0), B(0,6,3)  

 

5. pravotočivá, A(-4,5,3), B(0,6,0)  

 

6. levotočivá, A(0,1,0), B(-1,5,3)  

 

7. pravotočivá, A(4,5,3), B(0,4,0)  

 

8. levotočivá, A(0,1,3), B(1,5,0)  

 

9. pravotočivá, A(-4,5,0), B(0,4,3)  

 

10. levotočivá, A(0,1,3), B(-1,5,0)  

 

11. pravotočivá, A(0,1,3), B(1,5,0)  

 

12. levotočivá, A(4,5,3), B(0,4,0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. pravotočivá, A(0,1,3), B(-1,5,0)  

 

14. levotočivá, A(4,5,3), B(0,6,0)  

 

15. pravotočivá, A(4,5,0), B(0,4,3)  

 

16. levotočivá, A(-4,5,3), B(0,6,0)  

 

17. pravotočivá, A(-4,5,0), B(0,6,3)  

 

18. levotočivá, A(-4,5,3), B(0,4,0)  

 

19. pravotočivá, A(4,5,3), B(0,6,0)  

 

20. levotočivá, A(4,5,0), B(0,4,3)  

 

21. pravotočivá, A(0,1,0), B(1,5,3)  

 

22. pravotočivá, A(-4,5,3), B(0,4,0)  

 

23. levotočivá, A(0,1,0), B(1,5,3)  

 

24. pravotočivá, A(0,1,0), B(-1,5,3) 


