
25.5.-29.5.- KOLMÝ HRANOL 

1)  Pokud máte možnost připojení, tak ve středu a v pátek v 11 h si vysvětlíme vše o hranolech. Pokud něčemu 

nerozumíte, napište mi na mail novakblanka@seznam.cz nebo bnovakova@1zdar.cz 

2) Kontrola cvičení 

3) Vypracujte kontrolní cvičení-5- procenta v EDUPAGE 

4) teorii si zapiš do PS str. 198: Hranol – těleso 

Do hranolů patří nám už známá krychle nebo kvádr 

toto je např. pravidelný šestiboký hranol (poznáme podle toho, že má 6 vrcholů v horní nebo spodní podstavě, má také 

6 – bočních stěn) 

Načrtni si a popiš: 

 

 

 

 

 

 

Má: 2 podstavy-horní a dolní, tvaru mnohoúhelníku (např. trojúhelník, čtverec, obdélník apod.) které jsou vzájemně 

rovnoběžné  

Kolmé hranoly, mají podstavy kolmé na boční stěny-těmi se budeme zabývat 

Pokud podstavy nejsou kolmé na jeho boční stěny nazývají se kosé 

Boční stěny tvoří: obdélníky –např. u kvádru 
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                       nebo čtverce např. u krychle 

jsou a) pravidelné: např.  

- pravidelný čtyřboký hranol-má podstavu čtverec, 4 boční stěny tvaru obdélníku 

- pravidelný trojboký hranol-má podstavu rovnostranný trojúhelník a 3 boční stěny tvaru obdélníku 

- b) nepravidelné-podstava jakýkoliv mnohoúhelník např. trojúhelník obecný=různostranný 

výška hranolu-vh-se rovná délce, kterékoli boční hrany 

Síť hranolu: je rozvinutí tělesa do roviny-narýsuj si, a pak vypočti povrch a objem hranolu: 

 

Všechny boční stěny tvoří dohromady obdélník, který nazýváme PLÁŠŤ značíme SPL 

Podstavu značíme SP   

POVRCH HRANOLU: S = 2 SP + SPL  

OBJEM HRANOLU: V =SP . v 

Vypočteme si z příkladu povrch: 

 výšku v trojúhelníku-změříme je asi vc =1 cm 

podstavu hranolu tvoří trojúhelník, jehož obsah spočteme: Sp =
𝑐.𝑣𝑐

2
 

plášť – tvoří obdélník, obsah obdélníku spočítáme podle vzorce S= a.b, 

v hranolu S= o. vh , kde o je obvod trojúhelníkové podstavy o= a+b+c, vh – výška hranolu ne trojúhelníku 

S= 2. Sp + Spl 

Sp= 
𝑐.𝑣𝑐

2
=  

5.1

2
= 

5

2
= 2,5 𝑐𝑚2        Obsah dvou podstav: 2. 𝑆𝑝 = 2. 2,5 = 5 𝑐𝑚2  

Spl=o. vh =(a+b+c). vh= (5+4+2).6=11.6=66 cm2  

Celkový povrch hranolu: S= 5+66=71 cm2  

Objem hranolu: V= Sp. Vh= 2,5.6=15 cm3  

5)Prohlédni se vše o hranolech na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/69-7-rocnik/2099-hranoly?scroll=0 

6) Vypočti: PS 200/5, 6, 7  
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