
BÁDÁNÍ č. 8

PARKETÁŽE 
aneb tvary které hodí se, podlaha když dláždí se

Parketáž, dláždění nebo z angličtiny
teselace (tesselation) označuje
metodu pokrývání roviny
pravidelnými mnohoúhelníky
jednoho nebo i více typů. 

Aplikaci metody teselace najdeme
všude kolem nás. Mistry ve využití
geometrických vzorů v umění byli
například tvůrci paláce Alhambra,
jehož interiéry jsou mistrovskou
ukázkou symetrie a pokrývání
roviny.

ÚKOL 1. Jednoduchá parketáž (dláždění jedním druhem n-úhelníků)
Vytvoř ve skupince různé parketáže  z tvarů jednoho druhu. 

? Které pravidelné n-úhelníky lze pro tento typ parketáže použít?

………………………………….………………………………………………

? Lze pro jednoduchou parketáž použít kruh?  ………. Pětiúhelník? ………………...…...

? Které další n-úhelníky nelze použít? ………………………………………………………...

ÚKOL 2. Počty

Prohlédni si obrázek a odpověz na otázky:

a) kolik stejných n-úhelníků se setkává v každém rohu parketáže?



Podle typu a počtu n- úhelníků se parketáže dají označovat čísly. Například parketáž na 
levém obrázku se dá označit čísly 4-4-4-4, na prostředním obrázku 6-6-6, na pravém 
obrázku 3-3-3-3-3-3. 
? Co čísla (a jejich počet) znamenají?

b)* dokážeš odvodit vztah mezi velikostí vnitřních úhlů v n-úhelnících a počtu vrcholů n-
úhelníků, které tvoří parketáž? 

ÚKOL 3. Složitější parketáže (dláždění více druhy tvarů)
Běžnějším typem parketáží jsou ty, které jsou složené z více druhů pravidelných n-
úhelníků. 

a) přiřaď k jednotlivým obrázkům parketáží kombinaci čísel, označující parketáž

6-6-3-3 12-12-3 4-4-3-3-3 6-4-4-3 8-8-4 4-4-3-3-3 12-6-4

b) tvoř ve skupince parketáže, každou hotovou parketáž vyfoť (nech vyfotit) a zapiš si její 
typ (číselnou kombinací). Můžeš si také načrtnout rozložení prvků v parketáži.

c)**  Dokážeš zformulovat pravidlo, jakou kombinaci tvarů lze pro parketáž použít? 



ÚKOL 4. Pokládka dlažby Jméno: ………...……………..

Pan Popelka by si rád do vstupní haly své rezidence pořídil novou dlažbu. Vybral si vzor 
6-4-4-3 z úkolu 3. Firma, ve které pracuješ, bude tuto zakázku realizovat. Tvůj šéf ví, že jsi 
šikovný v matematice a tak Ti dal za úkol spočítat, kolik kterých dlaždic bude na 
vydláždění haly potřeba.
Hala má rozměry 3 x 6 m, trojúhelníkové dlaždice mají stranu délky 20 cm.
Zaznamenej postup svého výpočtu, můžeš vyrobit i maketu dlažby.


