
HYPERBOLA AKO MNOŽINA BODOV DANEJ 
VLASTNOSTI V  KONŠTRUKČNÝCH ÚLOHÁCH 

 
Eva Barcíková 

UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, SK, eva.barcikova@ukf.sk 

Abstrakt 
V príspevku  predstavíme jeden možný metodický prístup k zavedeniu pojmu hyperbola 
prostredníctvom objavovania geometrického miesta bodov, ktoré majú rovnakú vzdialenosť 
od daných objektov. Poukazujeme na to ako prostredníctvom  riešenia Apollóniovej úlohy 
môžeme študentom priblížiť definíciu hyperboly. V navrhovanom prístupe sa snažíme hlavne 
o aktívne zapojenie žiaka do procesu objavovania nových pojmov a konštrukciu vlastných 
vedomostí prostredníctvom manipulácie s už osvojenými pojmami. 
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Hyperbola as set of all points of the properties in the plane used in 
solving geometric construction tasks 

Abstract.  In our article we consider different approach to concept of conic section within a 
wider concept of solving construction task. We choose Apollonius problem because of its 
difficulty and multiplicity of solving possibilities. We point out the use of the method of set of 
all points of the properties in the plane. To the elementary set of all points of the properties in 
the plane we add also conics. By this way of solutions we avoid the use of inversive geometry 
method. Moreover, the use of dynamic geometry software allows us to make construction 
faster and easier.  

Keywords: conic section, Apollonius problem, geometrical construction task 

 

Úvod 
Riešenie konštrukčných úloh a pochopenie geometrických vzťahov je obzvlášť 

náročné na priestorovú predstavivosť a logické myslenie. Statické konštrukcie na tabuli a 
rigidný prístup k spôsobu vyučovania, ktorého podstata je priame transmisívne podávanie 
vedomostí žiakom, vyučovanie geometrie neuľahčuje. Pritom práve geometria dáva priestor 
zavádzaniu nových poznatkov s využitím konštruktivistického prístupu k vyučovaniu. 
Použitie dynamických geometrických systémov (DGS) v súčasnosti uľahčuje vizualizáciu 
geometrických vzťahov a tým aj možnosť väčšej aktivity žiakov pri vlastnom konštruovaní 
vedomostného aparátu. Možnosť manipulácie so vstupnými geometrickými útvarmi a zmena 
ich polohových a metrických vlastností dáva žiakovi priamejší a komplexnejší pohľad na 
zadanú úlohu (viac pozri [10]). Jednou z výhod DGS je aj ľahké konštruovanie kužeľosečiek. 
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Kužeľosečky chápané ako množina bodov danej vlastnosti budú následne použiteľné aj 
v geometrických konštrukciách a pri riešení praktických úloh.  

„Samotná predstava kužeľosečiek ako geometrického miesta bodov danej vlastnosti 
alebo ako rezu roviny s rotačným dvojkužeľom je pomerne jednoduchá a zrejme bola známa 
už v dobe Platóna, ale podrobnú teóriu vybudoval až Apollonius z Pergei (262-190 pr. n. l.)“. 
[11] Pre ukážku sme si práve preto vybrali Apollóniove úlohy, ktoré podnietil objav mnohých 
geometrických vzťahov. Apollóniovej úlohe sa mnohí matematici, napríklad Fermat, Newton, 
Euler, Carnot, Casey a ďalší. Rôzne spôsoby riešenia tejto úlohy teda odrážajú chronologický 
vývin geometrického myslenia. Zároveň je možné na tej istej úlohe ukázať rôzne prístupy 
k riešeniu geometrických konštrukčných úloh.  Zo známych riešení Apollóniových úloh sa 
väčšinou v škole stretávame len s riešením využívajúcim množiny bodov danej vlastnosti 
a v prípadne využívajúcim kružnicovú inverziu a len málokedy sa má študent možnosť 
oboznámiť s riešením pomocou kužeľosečiek. V našom príspevku sa zameriavame na tie 
Apollóniove úlohy, v ktorých hľadaná množina bodov bude  hyperbola. 

 

Hyperbola ako množina bodov danej vlastnosti 
  Kužeľosečky bývajú prevažne zavádzané v rámci analytickej geometrie. „Na rozdiel 

od analytického vyjadrenia dobre osvojených pojmov rovina, bod, priamka a kružnica je 
analytické vyjadrenie  kužeľosečky často bez predošlého dostatočného pochopenia pojmu a 
jeho postavenia v rámci syntetickej geometrie.“ [1] V ďalšej časti sa pokúsime popísať možný 
metodický prístup k zavedeniu pojmu hyperbola prostredníctvom objavovania geometrického 
miesta bodov, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od daných objektov. V navrhovanom prístupe 
sa snažíme hlavne o aktívne zapojenie žiaka do procesu objavovania nových pojmov a 
konštrukciu vlastných vedomostí prostredníctvom manipulácie s už osvojenými pojmami. 
V našom prípade bude východiskový známy pojem kružnica. V motivačnej fáze hodiny 
navrhujeme uviesť problematiku Apollóniových úloh. V expozičnej fáze pristúpime k riešeniu 
konkrétnej úlohy (krok 1). Počas riešenia úlohy navádzame žiakov vhodne zvolenými 
otázkami k objaveniu hyperboly ako množiny stredov všetkých dotykových kružníc k dvom 
daným kružniciam. Po odvodení definície môžeme pristúpiť k fixačnej fáze. Táto pozostáva 
z konštrukcie objavenej množiny bodov prostredníctvom softvéru GeoGebra (krok 2).  

Príklad 
Zostrojte kružnicu k (M, r), ktorá sa dotýka troch  daných  kružníc k1(S1, r1), k2(S2, r2), 

k3(S3, r3). Kde S1 ≠ S2 ≠ S3  a každá leží vo vonkajšku druhej. 

 
Obr. 1 
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Riešenie 
Situáciu rozložíme na čiastkové úlohy, ktoré riešime v jednotlivých krokoch.  

Krok 1 
Ako prvú riešime úlohu nájsť kružnicu dotýkajúcu sa dvoch z daných kružníc. Pri 

objavovaní vychádzame z tej dotykovej kružnice, ktorej stred je incidentný s úsečkou S1S2. 
Situáciu vizualizujeme využitím dynamického softvéru GeoGebra. Využívame nástroj 
posuvník na modelovanie rôznych bodov v rovine.  Postupujeme nasledovne: 
• Žiaci majú za úlohu zamyslieť sa nad polohou bodu M a jeho vzdialenosti od daných 

kružníc (vzdialenosť bodu M od bodov dotyku ku kružniciam ). Rýchlo prídu na to, že 
jeho vzdialenosť od obidvoch kružníc je rovnaká a teda rovná polomeru r (obr. 2). 
V tomto bode je vhodné pýtať sa žiakov súvisiace otázky ako napr. : Koľko je  kružníc, 
ktoré sa dotýkajú daných dvoch kružníc? Je nami zostrojená kružnica jediná? Koľko je 
takých bodov, ktorých vzdialenosť od dvoch kružníc je rovnaká? Žiaci by mali dospieť 
k jednoduchému  záveru, že vzdialenosti stredu ľubovoľnej dotykovej kružnice od daných 
kružníc sú rovnaké. 

• V ďalšom kroku je úlohou pre žiakov zistiť, či to isté platí aj pre vzdialenosti stredu 
dotykovej kružnice od stredov daných kružníc (obr. 3). Požiadame ich aby jednotlivé 
polomery kružníc vizualizovali farebnými úsečkami incidentnými s úsečkou S1S2 a menili 
ich veľkosti pomocou nástroja posuvník (obr. 2). Následne ich požiadame svoje zistenia 
zapísať aj algebraicky (obr. 3). 

 
Obr. 2 

 

 
Obr. 3 
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• Vyjadríme vzdialenosti stredu M od stredov S1 a S2: 
Ak má hľadaná kružnica k (M, r) s kružnicou k1 vonkajší dotyk a s kružnicou k2 vonkajší 
dotyk platí : |MS1| = r + r1 ,  |MS2| = r + r2 
Zo zadania vieme, že polomery r1 a r2 sú dané ako aj poloha bodov S1 a S2. Našou úlohou je 
vyjadriť polomer r: r = |MS1| - r1  a zároveň r = |MS2| - r2  . 
Teda |MS1| - r1  = |MS2| - r2   z čoho po úprave ||MS1| -  |MS2|| =| r1 - r2 |  

Vzhľadom na to, že  r1 - r2 je stále rovnaká hodnota považujeme ju za konštantu k. 
Potom  platí  |MS1| -  |MS2| = k. 

Požiadame žiakov tento vzťah interpretovať slovne, zdôrazníme, že body S1 a S2 sú 
dané a k je konštantná veľkosť.  

Vzťah |MS1| -  |MS2| = k  znamená : rozdiel  vzdialeností bodu M od dvoch daných 
bodov je konštantná.  
Ľahko dokážeme aj to, že  0< k <│S1 S2│. 
 
Krok 2 

Bod M reprezentuje všetky hľadané body, ktorých  je v rovine nekonečne veľa. Všetky 
tieto body tvoria množinu bodov danej vlastnosti, ktorej charakteristickú  vlastnosť sme 
vyslovili vyššie. Na základe vyslovenej vlastnosti zostrojíme ľubovoľný bod tejto množiny. 
využitím softvéru GeoGebra (obr. 4): 
• Nájdime aspoň jeden taký bod X, ktorého rozdiel vzdialeností od dvoch daných bodov je 

k.  
• Nech sú dané dva body v rovine A a B.  
• Nech vzdialenosť od bodu X od bodu A je  a a vzdialenosť od bodu B je b.  
• Rozdiel ich vzdialeností je a-b = ± k.   
• Hodnotu k poznáme a hodnotu a si môžeme ľubovoľne zvoliť tak, že  0< a>k. Potom b = 

a±k.  
Pomocou nástroja stopa tohto bodu následne vizualizujeme celú množinu (obr. 5). 

Tento krok má význam nie len pre vizualizáciu objavenej množiny bodov ale hlavne 
upevnenie vedomostí osvojených pri objavnom procese.  

 
Obr. 4 
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Obr. 5 

Krok 3 
Vráťme sa späť k riešenie  pôvodnej úlohy. 
Ak má hľadaná kružnica k (S, r) s kružnicou k1 vonkajší (vnútorný) dotyk a s kružnicou k2 
vnútorný (vonkajší) dotyk platí :  
|SS1| = r ± r1 ,  |SS2| = r ± r2   ...  
||SS1| - |SS2||= | r1 ± r2 | 
Teda hľadaná množina sú dve konfokálne hyperboly. Stredy hľadaných kružníc patria 
prieniku hyperbol prislúchajúcim ku kružnici k1 , k2  a hyperbol prislúchajúcich ku kružnici k2 

, k3 (obr. 6).  

 
Obr. 6 
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Hore uvedený postup objavovania hyperboly je možné využiť aj pri zavádzaní pojmu 
parabola, či elipsa (pozri [4]).  Kužeľosečky môžeme následne použiť pri riešení 
konštrukčných úloh využívajúcich riešenie Apollóniovej úlohy. 
 
Ďalšie variácie zadania (podľa [9]): 
Dané sú dve dotýkajúce sa kružnice k1(S1, r), a k2(S2, r) s rovnakým polomerom a priamka, 
ktorá sa ich dotýka: 
1. Zostrojte postupnosť kružníc - prvá kružnica sa bude dotýkať danej priamky a daných 

dvoch kružníc zvonka - každá ďalšia kružnica kn sa bude dotýkať daných dvoch kružníc 
k1a k2 a kružnice kn-1 zvonka. 

 
Riešenie: 

 
Obr. 7 

2. Zostrojte postupnosť kružníc - každá kružnica sa bude dotýkať danej priamky a daných 
dvoch kružníc zvonka. 

 
Riešenie: 

 
Obr. 8 
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Záver 
Apollóniove úlohy boli od čias antiky inšpirujúcim elementom podnecujúcim rozvoj 
geometrického myslenia. Tento ich motivačný potenciál je možné využívať aj v dnešnej dobe 
pri vyučovaní geometrie. Tak ako významný matematici objavovali  nové poznatky 
prostredníctvom riešenia Apollóniových úloh, tak si môžu žiaci v zjednodušenej forme 
konštruovať svoje vedomosti.   V našom prípade sme sa zamerali na konštrukciu vedomostí 
o hyperbole. Východiskovým pojmom v našom prípade je kružnica a vzájomná poloha dvoch 
geometrických útvarov. Vzhľadom na to, že staviame na základných vedomostiach o kružnici, 
je možné tento postup použiť tak na základnej ako aj strednej škole.  
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