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175 - 183. 

The starting point for writing this paper was the inadequate geometrical knowledge of school leavers in almost all 
types of schools in Slovakia. The first part of the paper contains a summary of the core knowledge of regular polyhedra and 
convex semiregular polyhedra. The second part presents guidelines of how to built models of these solids by using the 
construction set,  Polydron. 
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Úvod 

 Je všeobecne známe, že v uplynulých 20–30 rokoch sa geometria dostala do úzadia pozornosti autorov 
vyučovacích projektov i učiteľov nielen u nás, ale i v zahraničí. V súvislosti s hodnotením uplynulého obdobia 
sa všeobecne konštatuje veľmi nízka úroveň poznatkov z geometrie u žiakov a študentov takmer všetkých 
stupňov škôl. 

Z pohľadu úrovne rozvoja priestorovej predstavivosti sa hodnotený stav nielen potvrdzuje, ale 
konštatuje sa ako stav kritický. Z uvedeného dôvodu sa súčasné inovačné smery vyučovacích projektov snažia 
výrazne posilniť výučbu stereometrie s netradičným obsahom, ale najmä moderným didaktickým spracovaním. 
Akcentuje sa napríklad tvorba modelov tých geometrických telies, ktoré sa ťažšie zobrazujú v rovine. Naviac, 
zapojenie hmatu ako ďalšieho receptora, okrem tradičného využívania zraku ( tabuľa, papier ), poskytuje 
diskrétne podporu tej schopnosti, ktorú v matematike i didaktike nazývame priestorová predstavivosť. 

 

Od platónovských telies k archimedovským telesám 

Najstarším zdrojom poznatkov o pravidelných mnohostenoch (platónovských telesách) je slávne dielo 
Euklida - Základy, ktorého jediný český preklad vyšiel v roku 1907 v Prahe. Cenným zdrojom historických 
poznámok je preklad gréckeho “originálu“ do ruského jazyka s komentármi Veselovského [5], ako aj práca 
Coxetera [1], Levitina [4], Eschera i ďalších autorov, ktorých zaujala na existujúcich piatich typoch pravidelných 
mnohostenov najmä ich geometrická krása a symetria. Pripomeňme si, aké sú podmienky vzťahujúce sa na 
teleso, ktoré chceme nazvať pravidelný mnohosten: 

1.   Teleso musí byť konvexné. 
2.   Všetky steny sú zhodné pravidelné n-uholníky. 
3.   Pri každom vrchole je zoskupený rovnaký počet stien (hrán). 
Uvedeným požiadavkam vyhovujú telesá typu: pravidelný štvorsten, šesťsten, osemsten, dvanásťsten a 

dvadsaťsten. Ich cudzie názvy, pochádzajúce z gréčtiny, ako aj údaje o počte vrcholov, stien a hrán, vyjadruje 
tabuľka. Tvary týchto telies, tzv. “veľkej päťky”,  sú znázornené na obr. 1. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 

     Tab. 1               Obr.1  
 

 
I keď boli niektoré telesá patriace do množiny pravidelných mnohostenov v obsahu výučby matematiky 

často frekventované, systematicky sa s nimi, v úplnosti ich konečného počtu, žiak základnej, ale i strednej školy 
nezoznámil. Ich výskyt v prírode, možnosť kombinatorického prístupu a súvislosť s ďalšími teóriami (napr. 
teóriou grafov) tvoria predpoklady pre zaradenie učiva o mnohostenoch do matematiky už na základnej škole. 
Ďalšie didaktické možnosti “bádania“ vytvárajú priaznivé situácie pre intuitívne poznanie, napr. Eulerovej vety 
alebo princípu duality. Presnejší návod na didaktický postup pri aplikácii uvedeného učiva môže čitateľ nájsť v 
práci [9]. 

Už samotná definícia pojmu pravidelného mnohostena môže byť podnetom k pekným úvahám. Ak si 
napríklad všimneme, že niektoré pravidelné mnohosteny majú steny tvaru rovnostranného trojuholníka 
(tetraéder, oktaéder, ikosaéder) a z požiadaviek na pravidelný mnohosten vynecháme podmienku č.3, môžeme 
ľahko definovať telesá s názvom deltaédry (konvexné mnohosteny, ktorých steny sú zhodné rovnostranné 
trojuholníky). Zatiaľ čo pravidelné mnohosteny boli centrom pozornosti matematikov i nematematikov už od 
antických čias, konečná množina všetkých typov deltaédrov bola určená až v našom storočí v práci autorov 
Freudenthala a Waerdena z roku 1947 [2]. Podnetom pre určenie množiny všetkých typov deltaédrov môže byť 
neúplnosť definície pravidelných mnohostenov v práci [6] na str.156, ako aj tvrdenie v “Euklidových 
Základoch“ (český preklad) [8]. Množina všetkých typov deltaédrov má 8 prvkov a didaktické spracovanie tohto 
učiva sa nachádza v prácach [10], [11]. 

Podobne, ako sme úpravou definície pravidelných mnohostenov dospeli k definícii deltaédrov, môžeme 
sa úpravou uvedenej definície dopracovať k definícii konvexných polopravidelných mnohostenov. Podmienkou 
(okrem konvexity) je: 

1.   Všetky steny sú pravidelné n-uholníky (môžu byť rôzneho typu) so zhodnými stranami (hrany 
telesa). 

2.   Zoskupenia mnohouholníkov pri všetkých vrcholoch sú zhodné. 
 
Telesá spĺňajúce uvedené podmienky sa nazývajú archimedovské mnohosteny. Zrejme medzi ne patria 

všetky hranoly, ktorých podstavy sú pravidelné n-uholníky ( n ≥ 3, n ≠ 4 ) a ktorých bočné steny sú štvorce. 
Symbolika pre tzv. vrcholovú postupnosť (4, 4, n), čo vyjadruje, že pri každom vrchole n - uholníka sú 
zoskupené 2 štvorce. Pre n = 4 dostávame platónovské teleso, kocku. 

Aj n-boké antihranoly môžu pre každé n ≥ 4 byť archimedovskými mnohostenmi. Antihranoly sú telesá, 
ktorých podstavy sú pravidelné n-uholníky a bočné steny sú ( v prípade archimedovských telies ) rovnostranné 
trojuholníky. Symbolika pre vrcholovú postupnosť (3, 3, 3, n), čo vyjadruje, že pri každom n - uholníku sú 
zoskupené 3 trojuholníkové steny. Pre n = 3 dostaneme platónovské teleso - pravidelný osemsten. Tento 
výsledok je pri konštrukcii modelov antihranolov z didaktického hľadiska veľmi objavný, často využiteľný pri 
riešení úloh so stereometrickým námetom. 

        

  Obr 2a    Obr 2b 

Názov v s h 
tetraéder 4 4 6 
hexaéder 8 6 12 
oktaéder 6 8 12 

dodekaéder 20 12 30 
ikosaéder 12 20 30 



 
Okrem dvoch nekonečných množín typov archimedovských mnohostenov, ktorými sú uvedené typy 

hranolov a antihranolov, dá sa dokázať, že existuje ďalších 13 typov archimedovských mnohostenov. 
Dôkaz je založený na využití postupnosti prirodzených čísel, ktoré môžu byť vrcholovými 

postupnosťami, pritom sa rešpektuje požiadavka na minimálnu veľkosť vnútorného uhla stenového n-uholníka a 
vhodne sa využije Eulerova veta. Žiaľ, nie všetky riešenia takto zostavených rovníc vedú k vrcholovým 
postupnostiam archimedovských mnohostenov. Táto skutočnosť čiastočne uberá na atraktivite príslušného 
dôkazu vo vzťahu k jeho didaktickému využitiu. Náročnejší čitateľ nájde podrobný dôkaz v prácach [3], [7]. V 
tomto príspevku sa uspokojíme s naznačením postupu, ako ďalších 13 typov archimedovských telies môžeme 
získať. Hľadané telesá môžu vzniknúť z platónovských telies vhodným “odrezaním“ vrcholov alebo hrán (pozri 
obrázky). Tabuľka poskytuje údaje o počte vrcholov (v), hrán (h) a stien (s) príslušných telies, vrátane ich názvu. 
(V tabuľke vyjadrujú hodnoty S3 až S10 počet stien jednotlivých typov  n-uholníkov. Napr. teleso s vrcholovou 
postupnosťou (3, 8, 8) má 8 trojuholníkových stien a 6 stien 8 -uholníkových.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vrcholová 
postupnosť 

 

h 
 

v 
 

S3 
 

S4 
 

S5 
 

S6 
 

S8 
 

S10

  

Názov 

(3,6,6) 18 12 4   4    otupený tetraéder 
(3,8,8) 36 24 8    6   otupený hexaéder 

(3,10,10) 90 60 20     12  otupený dodekaéder 
(4,6,6) 36 24  6  8    otupený oktaéder 
(5,6,6) 90 60   12 20    otupený ikosaéder 
(4,6,8) 72 48  12  8 6  otupený kubooktaéder 

(4,6,10) 180 120  30  20  12 otupený kosododekaéder 
(3,4,3,4) 24 12 8 6     kubooktaéder 
(3,5,3,5) 60 30 20  12    ikosododekaéder 
(3,4,5,4) 120 60 20 30 12    romboikosododekaéder 
(3,4,4,4) 48 24 8 18     rombokubooktaéder 

(3,3,3,3,4) 60 24 32 6     obsekaný hexaéder 
(3,3,3,3,5) 150 60 80  12    obsekaný dodekaéder 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.3 
 
 
 
Je zaujímavé, že takmer dvetisíc rokov si ľudia mysleli, že 

archimedovských telies (okrem hranolov a antihranolov) je 13. Až v roku 1957 
prišiel V.G. Aškinuze na to, že napr. hornú (alebo inú) časť rombokuboktaédru  
(3, 4, 4, 4) zloženú z piatich štvorcov a štyroch rovnostranných trojuholníkov 
môžeme otočiť o 45o a vznikne tak štrnásty mnohosten archimedovsko-
aškinezeovský, spĺňajúci podmienky konvexného polopravidelného telesa. 
 Je to pekná ukážka toho, že matematika predstavuje systém poznatkov, ktorý je 
stále otvorený.  

 

Využitie modelov geometrických telies v pedagogickej praxi 

Ak sme  v úvode zdôrazňovali význam geometrického modelovania pri pestovaní priestorovej 
predstavivosti, ťažiskom tohto príspevku je snaha upriamiť čitateľa na zaujímavú časť geometrie, vhodnú k 
aplikácii naznačenej “objaviteľskej” metóde získavania geometrických poznatkov. V praxi sa stretávame s 
využitím geometrického modelovania veľmi ojedinele. Ak by sme pátrali po príčinách, zistili by sme, že majú 
prevažne technický charakter. Tradičný princíp tvorby modelov bol založený na technologickom postupe “rysuj 
- strihaj - zlepuj“. Ako materiál bol väčšinou používaný bežný kartónový papier. Estetická i úžitková hodnota 
takto zhotoveného modelu bola závislá najmä od precíznosti, s ktorou sme k uvedenej činnosti pristupovali. 
Častou úlohou, súvisiacou s tvorbou modelov telies, je problém siete daného telesa. Napr. úloha o počte rôznych 
tvarov siete danej kocky alebo pravidelného osemstena predstavuje z didaktického hľadiska užitočné a 
zaujímavé kombinatorické cvičenie. Ako pomôcku pri riešení tejto úlohy ponúkajú niektorí autori postup 
“rozstrihávania“ modelu po hranách až do úplného rozvinutia povrchu telesa do roviny. Ak sme však urobili 
pekný a náročný model telesa, máme tento produkt práce vzápätí rozstrihávaním zničiť? Preto sa uvedený postup 
v praxi nepoužíva. 

Uvedené i ďalšie problémy, spojené s tvorbou modelov niektorých hranatých telies, značne odstraňuje 
geometrický konštrukčný systém POLYDRON. Pre bežnú prax v triede sa osvedčila tzv. univerzálna multi-sada. 

Súprava je vyrobená z umelej (plastovej) hmoty a obsahuje modely tvarov týchto n-uholníkov: 
rovnostranný trojuholník, rovnoramenný trojuholník, pravouhlý rovnoramenný trojuholník, štvorec, obdĺžnik, 
pravidelný 5-uholník a pravidelný 6-uholník. Väčšie modifikácie môžu obsahovať model pravidelného 8-
uholníka. Rovnostranný trojuholník má dve veľkosti, všetky tvary sú vyrobené v štyroch farbách. Základná 
vlastnosť modelov uvedených n-uholníkov spočíva v tom, že sa dajú spájať pomocou jednoduchého, veľmi 
dômyselného systému tak, že na “spojenej hrane“ dvoch n-uholníkov možno vykonať “ohýbanie“. Táto 
vlastnosť umožňuje zhotovovať modely rôznych hranatých (konvexných i nekonvexných) telies. Uvedená 
multisada má spolu 460 kusov príslušných tvarov. 

 



 
 
 
 

 

 
 
Možnosti využitia súpravy z hľadiska naznačenej problematiky sú veľké. Napríklad žiaci vyšších ročníkov 

základnej školy môžu stavebnicu použiť na zhotovenie modelov pravidelných mnohostenov, deltaédrov a taktiež 
na tvorbu modelov väčšiny archimedovských telies. Ľahko a rýchlo môžeme zhotoviť modely hranolov i 
antihranolov s podstavou: trojuholník, štvorec, päťuholník, šesťuholník, prípadne osemuholník. Z ďalších 14-
tich typov konvexných polopravidelných telies môžeme technicky realizovať 12 (pozri tabuľku). V prípade, že 
by sme mali k dispozícii model 10-uholníkovej steny, bola by posledná bariéra pri konštrukcii modelov všetkých 
16-tich typov uvedených telies odstránená ( je to námet pre výrobcu pomôcky ). 

Ďalšou výhodou súpravy je to, že môžeme s ňou demonštrovať princíp tvorby modelov niektorých 
archimedovských telies, vytvorených pomocou tzv. “otupenia vrcholov” platónovských telies. Na túto ilustráciu 
sú vhodné niektoré telesá s trojuholníkovými stenami, napr. pravidelný štvorsten, osemsten a dvadsaťsten. 
Model trojuholníkovej steny si pripravíme z pravidelného 6-uholníka a z troch rovnostranných trojuholníkov. 
Vzniknuté teleso bude mať takú vlastnosť, že jeho vrcholy budú aj vrcholmi “odnímateľných” pravidelných 
ihlanov, čím je možné z uvedených pravidelných mnohostenov získať konvexné polopravidelné telesá typu  
(3,6,6), (4,6,6), (5,6,6) - pozri obrázok. Pre žiakov základnej školy je najatraktívnejšie posledné z nich, pretože 
predstavuje model futbalovej lopty. 

Zaujímavá je taktiež ukážka vzniku kubooktaédra (3,4,3,4), ktorého steny tvorí 6 štvorcov a 8 
rovnostranných trojuholníkov. Toto teleso sa dá získať jednak “odrezaním” vrcholov kocky v stredoch hrán, a 
taktiež ho môžeme získať vhodným “odrezaním” vrcholov oktaédra (obr. 4a, b). 
 
 

   
 Obr. 4a          Obr. 4b 

 
Ďalšia možnosť využitia súpravy je v ilustrácii niektorých problémov, súvisiacich s vyplňovaním priestoru. 

Zo všetkých pravidelných mnohostenov túto úlohu vyriešime iba vhodným zoskupením pravidelných 8-stenov a 
štvorstenov so zhodnými hranami. Zaujímavý poznatok z hľadiska naznačenej problematiky sa týka 
polopravidelného telesa so 14 stenami, v ktorom steny sú štvorce a pravidelné šesťuholníky ( otupený oktaéder, 
obr. 3 ). Pomocou súpravy môžeme ilustrovať vznik tohto telesa z oktaédra a zároveň môžeme ukázať, že 
telesami tohto typu je možné vypĺňať priestor[12]. 

Záver 

Príspevok je určený pre študentov odboru matematika a pre širšiu učiteľskú verejnosť. Cieľom bolo 
upozorniť na zaujímavé učivo o konvexných telesách, ktoré sa v súčasných osnovách matematiky vyskytuje iba 
skromne. Príčiny sú rôzne, môžeme sa však domnievať, že ich podstata je v tom, že vyučovať geometriu bez 

 



názorných modelov je ťažké a málo efektívne. Zhotovené pevné modely pomáhajú iba čiastočne. Z toho dôvodu 
stručne naznačená metodika tvorby geometrických modelov pomocou rozoberateľnej súpravy by mohla 
v didaktickej práci učiteľovi pomôcť.  
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Summary 
 
The inadequate geometrical knowledge of pupils correlates with low ability to imagine three dimensional 

geometrical solids. It is appropriate to include regular polyhedra and convex semiregular polyhedra to the subject matter in 
elementary and secondary school geometry, because these solids have unusual  geometrical beauty as well as motivational 
attractiveness for pupik. This paper presents guidelines on building models which affect significantly the space imagination 
of pupils. 
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