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METRICKÝ PRIESTOR 

 

Mária Kmeťová, mkmetova@ukf.sk 

(vlastné) 

 

Ciele: Zoznámenie sa s hlavnými atribútmi metrického priestoru na modeli, ktorý sa 

diametrálne líši od euklidovského priestoru. 

Dĺžka: 3 vyučovacie hodiny 

Vek žiakov: 17-18 rokov, H 

Tematické celky: Súradnicová sústava, meranie dĺžky a obsahu jednoduchých útvarov, 

geometrické miesto bodov  

Zdroje: vlastné - pripojené 

Poznámky pre učiteľa: Žiaci voľným experimentovaním na štvorčekovom papieri 

v rámci tém jednotlivých hodín objavujú príslušné súvislosti. Učiteľ ich môže 

podporovať v experimentovaní zadávaním jednoduchých medziúloh. 
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Model metrického priestoru 

Jednou zo základných charakteristík matematického myslenia je abstrakcia a 

idealizácia. Nikde v realite nevidíme ani bod, ani priamku, ani kružnicu. Tieto a všetky 

ďalšie geometrické pojmy vznikli v  ľudskom vedomí zo zmyslami vnímaných objektov 

práve pomocou abstrakcie a idealizácie. Práve takto dospievame k poznaniu všeobecne 

platných abstraktných skutočností bez objavu ktorých by sa matematika nezaobišla.  

Cieľom prostredia, ktoré sme nazvali  pravouholníkový priestor  je poznávať 

jeden zo základných pojmov geometrie – pojem vzdialenosti v nezvyčajnom kontexte. 

 Najprv objasníme všeobecnejšie chápané matematické opodstatnenie 

metrického priestoru „pravouholníkový priestor“. 

 

A) Matematický základ 

Zoberme v E2 množinu J všetkých jordanovsky merateľných útvarov a označme  

µ(u)  Jordanovu mieru (plošný obsah) útvaru  u ∈ J.  Dá sa dokázať, že ak x, y ∈ J 

potom x∩y ∈ J, x∪y ∈ J a x-y ∈ J [56], kde znaky  ∪, ∩ resp. -  značia množinové 

operácie zjednotenie, prienik resp. rozdiel množín (v našom prípade rovinných útvarov, 

t.j. jordanovsky merateľných ohraničených množín). Ďalej je známe, že pre disjunktné 

množiny x, y ∈ J platí, že µ(x∪y) = µ(x) + µ(y). Na tejto množine je možné definovať 

vzdialenosť d(x,y) útvarov  x, y ∈ J ako Jordanovu mieru ich symetrickej diferencie  

∆(x,y) = (x-y) ∪ (y-x). Jordanova miera µ(∆(x,y)) = µ(x-y) + µ(y-x), lebo množiny x-y  

a y-x  sú disjunktné.  

Veta 1.  Zobrazenie d: J×J → R  dané predpisom   

∀ x, y ∈ J ;      d(x, y) =  µ(∆(x, y)) = µ(x-y) + µ(y-x) 

je metrikou na množine J.  

Dôkaz. Treba dokázať tri axiómy metriky: Pre všetky  x, y, z ∈ J   platí   

1.    d(x, y) ≥ 0,  d(x, y) = 0 ⇔ x = y, 

2.    d(x, y) = d(y, x)      

3.   d(x, y) ≤  d(x, z) + d(z, y). 



Platnosť prvej axiómy vyplýva z toho, že pre všetky x, y∈ J   platí µ(x-y) ≥ 0,  

µ(y-x) ≥ 0, teda  d(x, y) =  µ(x-y) + µ(y-x) ≥ 0 a rovnosť nastane práve vtedy ak µ(x-y) 

= µ(y-x) = 0, teda ak  x = y. 

Priamo z komutatívnosti operácie + dostaneme druhú vlastnosť:  d(x, y) =  µ(x-y) + 

µ(y-x) =  µ(y-x) +  µ(x-y) = d(y, x) 

K dôkazu tretej axiómy označme:  x = µ(x-y-z), y = µ(y-x-z), z = µ(z-x-y), xy = µ(x∩y) 

-µ(x∩y∩z),  xz = µ(x∩z) - µ(x∩y∩z),  yz = µ(y∩z) - µ(x∩y∩z). Potom platí:(obr. 1.1) 

d(x,z) + d(y,z) – d(x,y) = x + xy + z + yz + y + xy + z + xz – x – xz – y – yz  = 2z + 2xy, 

čo je nezáporné číslo, lebo x, y, z sú nezáporné čísla.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 

Ďalej už na základe vety 1.1.1 môžeme hovoriť o metrickom priestore (J,d). 

Definícia 1.  Množina J všetkých jordanovsky merateľných útvarov priestoru E2 

s metrikou d tvorí metrický priestor (J,d). 

Metrický priestor (J,d) bude prostredím, pomocou ktorého budeme rozvíjať kognitívnu 

fantáziu a logické schémy žiakov. Budeme prenášať objekty a vzťahy známeho sveta 

euklidovskej roviny do tohto nového sveta. Napríklad sa opýtame, či je možné 

v priestore (J,d) zaviesť pojem úsečka, kružnica, os úsečky a pod.. Riešiteľ si musí 

uvedomiť, že prenášať do nového prostredia môže iba to, čo sa dá opísať slovami bod a 

vzdialenosť. V novom prostredí pojmy „bod“, „vzdialenosť“, „úsečka“, … používame 

v dvoch významoch. Jednak ako pomenovanie euklidovskej úsečky, ale aj ako 

pomenovanie úsečky nášho nového sveta. Na odstránenie dvojznačnosti pomenovaní 

zavedieme tento dohovor: Všetky geometrické pojmy vzťahujúce sa k  euklidovskej 

rovine E2 budeme upresňovať tak, že pred ne dáme predponu „e-„. Tak budeme hovoriť 

o e-bode, e-útvare, e-úsečke, e-kružnici a podobne. Slová bod, útvar, úsečka, kružnica 

a pod. budú označovať objekt nového priestoru.  
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Opísaný didaktický zámer rozvoja matematického myslenia žiaka musíme ešte trochu 

upraviť. Je totiž nereálne vychádzať z jordanovsky merateľných množín, pretože  

geometria, ktorú by sme takto chceli tvoriť je veľmi náročná. Preto priestor J musíme 

výrazne zjednodušiť. Vyberieme si jeho  podpriestor napr. všetkých konvexných 

útvarov, alebo všetkých trojuholníkov, alebo všetkých štvorcov, alebo všetkých 

pravouholníkov. Zo všetkých uvedených možností sa nám ako najvhodnejší javí 

posledný podpriestor a ešte aj ten ďalej zúžime. Budeme uvažovať iba také 

pravouholníky, ktorých jedna strany ležia na priamkach jednotkovej štvorcovej siete 

roviny E2.   

 

Pravouholníkový priestor 

Nech je v euklidovskej rovine E2 pevne daná karteziánska súradnicová sústava. 

Tým je daná bijekcia R2 ↔ E2, ktorá umožňuje hľadieť na množinu všetkých bodov 

roviny E2 ako na množinu R2 všetkých usporiadaných dvojíc reálnych čísel.  

Definícia 2. Podmnožinu M2 množiny E2 , ktorá v uvedenej príbuznosti R2 ↔ E2  

odpovedá podmnožine Z2 množiny R2 nazveme mreža a e-body z M2 nazveme mrežové. 

E-úsečku, ktorej oba koncové e-body sú mrežové nazveme mrežová. Podobne e-

mnohouholník, ktorého všetky vrcholy sú mrežové e-body, nazveme mrežový.  

Definícia 3. Nech sú dané celé čísla p, q a prirodzené čísla1 m, n. Mrežový e-

pravouholník s vrcholmi (p, q), (p+m, q), (p+m, q+n), (p, q+n) ∈ M2  budeme nazývať 

bodom typu m×n (alebo krátko iba bodom) a označovať B(p,q; m,n).  

Poznámka. Symbol B(p,q; m,n) = {(x,y)∈ E2 ; p ≤ x ≤ p+m, q ≤ y ≤ q+n}má teda 

zmysel práve ak platí p, q ∈ Z, m, n ∈ N (v prípade m=n je to e-štvorec a v prípade m≠n  

e-obdĺžnik). Dodajme, že uvedené podmienky by bolo možné zovšeobecniť a 

požadovať iba p, q ∈ R, m, n ∈ R+  (kladné reálne), či dokonca iba p, q ∈ R, m, n ∈ R – 

{0}. V takom prípade by symbol B(p,q; m,n) vyjadroval e-pravouholník, ktorého strany 

majú daný smer – sú rovnobežné s osami zvolenej sústavy súradníc v E2. 

Je zrejmé, že množina  P = {B(p,q; m,n); p, q ∈ Z, m, n ∈ N} je podmnožinou 

množiny J, množiny všetkých jordanovsky merateľných množín a na množine P 

funguje indukovaná  Jordanova miera totožná s mierou µ [56]. Pripomeňme, že pre 

každý prvok u množiny P bude hodnota µ(u) nezáporné celé číslo. Z platnosti vety 1.1.1 

pri P ⊂ J teda vyplýva platnosť nasledujúcej vety.  



Veta 2.  Zobrazenie d: P×P → N∪{0} dané predpisom   

∀ x, y ∈ P ;      d(x, y) =  µ(∆(x, y)) = µ(x-y) + µ(y-x) 

je metrikou na množine P.  

Poznámka. Ak sú x = B(p,q; m,n), a  y = B(p’,q‘; m‘,n‘) dva body, tak symbol x-y, 

x∪y resp. x∩y chápeme ako rozdiel, zjednotenie resp. prienik e-útvarov x, y ⊂  E2. 

Znakom ∆(x,y) označíme symetrickú diferenciu e-útvarov (jordanovsky merateľných 

ohraničených množín) x, y, teda   ∆(x,y) = (x-y) ∪ (y-x) = x∪y - x∩y.  

Definícia 4. Množinu P = {B(p,q; m,n); p, q ∈ Z, m, n ∈ N} spoločne so zobrazením d  

nazveme pravouholníkový priestor.  

Platí teda veta: 

Veta 3.  Pravouholníkový priestor (P,d) je priestor metrický.  

 

V metrickom priestore (P,d) definujeme niektoré základné útvary ako úsečka, os úsečky 

a kružnica. 

Definícia 5.  Množinu všetkých bodov priestoru P, ktorých súčet vzdialeností od 

daných bodov a, b∈ P  sa rovná vzdialenosti d(a, b) nazývame úsečkou ab. 

ab  {x ∈ P; d(a, x) + d(x, b) = d(a, b)} 

Body a a b  nazveme koncovými bodmi úsečky ab, ostatné jej body nazveme 

vnútornými bodmi úsečky ab. 

Definícia 6. Množinu všetkých bodov priestoru P, ktorých vzdialenosť od daných 

bodov a, b∈ P sa rovná, nazývame osou úsečky ab.  

O(ab)  {x ∈ P; d(a, x) = d(b, x)}. 

Definícia 7. Množinu všetkých bodov priestoru P, ktoré sú  od daného bodu s ∈ P 

v danej vzdialenosti  r ∈ N, nazývame kružnicou  K  so stredom  s  a polomerom r ∈ N. 

K(s, r)  {x∈ D; d(x,s) = r}. 

 

Poznámka. Ďalšie matematické východisko môže tvoriť  článok [V1] (Príloha 1), kde 

je nájdený vzťah, ktorý vyjadruje počet bodov kružnice s daným stredom a polomerom.   

 

B) Didaktická aplikácia 

                                                                                                                                                                  
1 v tejto práci nulu nepovažujeme za prirodzené číslo 



Prostredie opísané v predchádzajúcej časti vytvorí  pre žiaka mikrosvet, 

v ktorom môže takmer bez obmedzenia experimentovať vrámci pravidiel daných 

matematickými súvislosťami. 

Žiak na základe samostatnej činnosti so sériou separovaných modelov by mal 

odhaliť niektoré zákonitosti daného mikrosveta, prípadne vysloviť obecné závery. 

Schopnosť uvidieť obecné zákonitosti je značne individuálne, preto si nemôžeme klásť 

za cieľ, aby si každý žiak vytvoril rovnako všeobecné závery. Podstatné je, aby žiak mal 

možnosť objavovať a prežiť radosť z objavu. 

Ako vstup do mikrosveta stačí uvedením niekoľkých konkrétnych príkladov 

odovzdať žiakovi dve základné informácie:  

• Ako vyzerajú body v tomto mikrosvete.  

• Ako vypočítame vzdialenosť bodov v tomto mikrosvete. 

Žiak vybavený týmito informáciami najprv oboznamuje sa, získava skúsenosti 

s objektmi mikrosveta, potom riešením čiastkových úloh sa môže dopracovať k čoraz 

všeobecnejším poznatkom. 

Nasledujúce úlohy sú majú viesť žiaka na ceste objavovania. Uvedené úlohy 

treba chápať ako reprezentantov z množiny podobných Úlohy sú rozdelené do skupín 

podľa pojmov s ktorými sa v danej časti žiak oboznamuje. Vyriešenie úloh v každej 

skupine tvorí stupienok v poznávacom procese v danej oblasti. Za niektorými úlohami 

alebo skupinami úloh sme považovali za užitočné uviesť poznámku na ozrejmenie 

sledovaného postupu. V niektorých prípadoch sú uvedené aj riešenia. Ako riešenie 

uvádzame vlastne súvislosť, ktorú očakávame, že žiaci objavia po vyriešení sérii úloh 

rovnakého typu. 

 

1. skupina úloh: Určenie vzdialenosti dvoch bodov priestoru D.  

1. Aká je vzdialenosť  bodov  m (modrý bod) a  z (žltý bod) na obrázkoch a),  b),  c)  

a  d)?  (m∩z je vyznačený zelenou farbou.) 

 

     
                   
                  
     

 

    

 

    
 

     
 
   a)                                  b)                                c)                                    d) 
 

2. Nakresli bod, ktorého vzdialenosť od bodu g je a) 2,   b) 0,   c) 5,   d) 10,  e) 3. 



    
    

       g  
3. Nájdi aspoň tri body, ktorých vzdialenosť od bodu  f  je a) 7,  b) 6,  c) 5,  d) 4. 

   
   

  f 
4. Koľko takých bodov existuje, ktorých vzdialenosť od bodu   f   je   a) 3,   b) 2,  c) 7? 

5. Nakresli rôzne body ktorých vzájomná vzdialenosť je 1, 2, ..., 15.  

 
2. skupina úloh: Overenie platnosti trojuholníkovej nerovnosti pre metriku d. 

Na obrázkoch sme použili nasledujúce farebné označenia: žltá∩ zelená = tmavozelená, 

sivá∩ žltá = tmavožltá, sivá∩ zelená = sivozelená. 

1. Kontroluj, či platí pre ľubovoľný bod  z  vlastnosť d(x, y) ≤  d(x, z) + d(z, y). 

a)                              b)                     c)                             d) 
z   x  x z  x  

       y z  

   

 

y  

 

   

 

 y 
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2. Nájdi taký bod  z, ktorého súčet vzdialeností je čo najmenší od daných bodov. 
a)        b)                         c)                                 d) 
            

           
           
  

 

  

 

   

 

    
 

3. Aký je minimálny súčet vzdialeností nejakého bodu od daných dvoch bodov? 

Zdôvodni! 

Poznámka. Predpokladáme, že po vyriešení sady podobných úloh bude žiakom aspoň 

intuitívne jasné, že k dvom daným bodom neexistuje taký tretí bod, ktorého súčet 

vzdialeností od daných dvoch bodov je menší ako vzdialenosť týchto bodov.   

 

3. skupina úloh: Úsečka v priestore (P, d). 

1. Rozhodni, či sivý bod je bodom úsečky ab alebo nie (a∩b je na obrázkoch 
tmavozelený): 

  a)                            b)                             c)                            d) 



a   a    b   b  

  b    a   a   

   

 

  b 

 

   

 

   

 
 
2. Nájdi aspoň jeden vnútorný bod úsečky ab: 
 
           a)                               b)                          c)                             d) 

a   a    b  a   

  b   b a     b 

   

 

   

 

   

 

   

  
3. Nájdi aspoň 3 vnútorné body úsečky ab: 

a)                             b)                            c)                             d) 
 
a   b    b  a   

  b  a  a     b 

   

 

   

 

   

 

   

 
4. Nájdi všetky body úsečky ab: 

a)                             b)                            c)                             d) 
 
a       b  b  

  b b  a a    a 

   

 

   

 

   

 

  

 
       Niektoré riešenia:  

     a)    Úsečka má štyri vnútorné body, ich súčet vzdialeností od   a a b  sú 3+1 = 4. 

            

            

   

 

   

 

   

 

   

 
b)  Úsečka  ab  má tri vnútorné body x, jeden je typu 1×1, jeho súčet vzdialeností od 

daných bodov je 1+3 = 4, ďalšie sú typu 2×1 a 1×2, ich súčet vzdialeností od daných 

bodov je 2+2 = 4. Na obrázku je prienik  a∩b∩x  vyznačený čiernou farbou. 

            

            



       
Všetky vnútorné body úsečky ab obsahujú a∩b. 

a) Táto úsečka má 10 vnútorných bodov: 

 

          

          

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

          

          

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 
Všetky vnútorné body úsečky ab sú obsiahnuté v a∪b. 

 

4. skupina úloh: Os úsečky v priestore (P, d). 

1. Nájdi niekoľko bodov osi úsečky ab: 

a)                         b)                               c) 
a     a   

  a  b   b 

 b 

 

   

 

   

 
Riešenie: Os úsečky ab má  a) nekonečne veľa bodov,   b) nemá ani jeden bod,  c) 

nekonečne veľa bodov.   

2. Aké súvislosti sa dajú nájsť medzi typom koncových bodov úsečky a počtom bodov 

jej osi?  

a) Obidva koncové body sú rovnakého typu,  

b) jeden koncový bod je typu 1×1, druhý je iného typu. 

3. Má vplyv vzájomná poloha koncových bodov úsečky na počet bodov jej osi?  

 

5. skupina úloh: Kružnice v priestore (P, d). 

Poznámka.  Zaujímavý problém je určenie vzťahu, ktorý vyjadruje počet bodov kružnice 

s daným stredom a polomerom. Nasledujúca séria úloh je zostavená tak, aby naznačila 

cestu ku kľúčovej súvislosti,  ktorá potom pomerne jednoducho  vedie k cieľu. 

Kružnica K(s,r) so stredom v bode  s = B(p,q; m,n)  v nasledujúcich úlohách bude daná 

v tvare K(m×n, r), kde m×n znamená typ stredu kružnice.   

1. Nájdi aspoň 3 body kružnice a) K(1×1, 1),  b) L(1×1, 2), c) H(2×2, 3), d) G(2×2, 4). 



2. Nájdi všetky body kružnice a) K(1×1, 1),      b) L(1×2, 1),     c) H(2×2, 3). 

3. Koľko bodov má kružnica    a) L(1×1, 2),      b) H(1×2, 3),     c) K(1×n, n+1)? 

4. Koľko bodov má kružnica so stredom typu m×n, ktorej polomer je viac ako m.n? 

5. Koľko bodov má kružnica L(3×3, 4)? 

6. Nájdi iný príklad takej kružnice, ktorý nemá bod! 

7. Koľko bodov typu n×1 má kružnica so stredom typu m×1 a polomerom r< m? 

8. Koľko bodov typu n×2 má kružnica so stredom typu m×2 a polomerom r< 2m? 

9. Koľko bodov typu n×3 má kružnica so stredom typu m×3 a polomerom r< 3m? 

Zovšeobecni výsledky ostatných troch úloh. (Pozri vetu 3 v článku Príloha1) 

10. Vytvor rôzne triedy bodov podľa vzájomnej polohy príslušného bodu a stredu 

kružnice! 

11. Urči počet prvkov v jednotlivých triedach pre konkrétne  prípady a výsledky 

zovšeobecni! 


