
9. A Test č. 7 Početní příklady na výpočet povrchu a objemu těles 

 

1. Vypočtěte objem pravidelného 4- bokého jehlanu s čtvercovou podstavou s hranou 6 cm a 

výškou v= 4 cm. Vypočtěte výšku boční stěny. 

 

2. Střecha věže má podobu pravidelného 6- bokého jehlanu o hraně základny 6 m a boční hraně 

5 m. Kolik m2 plechu je třeba na pobití, počítá-li se 15 % na ohyby ? 

 

3. Jakou hmotnost má mramorový jehlan 285 cm vysoký se čtvercovou základnou o straně         

6 dm. Hustota mramoru je  ρ = 2,75 dm3/kg. 

 

4. Jakou výšku má kužel, jehož objem je  39270 cm3 a poloměr podstavy je 25 cm. Vypočítej 

jeho povrch. 

 

 

5. Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 5 cm a 10 cm se otočí postupně kolem obou odvěsen. 

Vypočítejte objemy i obsahy vzniklých kuželů. 

 

6. Kužel má hmotnost 704 g a výšku 15 cm. Vypočítejte poloměr podstavy, stranu kužele a jeho 

povrch, je-li ze dřeva o hustotě ρ = 0,8 g/cm3 (π = 3,14 nebo také 22/7 ) 

 

 

7. Jaký objem má míč o průměru 24 cm ? Kolik decimetrů čtverečních je třeba na jeho výrobu, 

počítáme-li s 8 % na odpad a švy ? 

 

8. Jakou hmotnost má kulečníková koule vyrobená ze slonoviny o průměru 6,5 cm, je-li hustota 

ρ = 1860 kg/m3 ?  

 

Výsledky ( max 2 desetinná místa)  včetně řešení ( nejen výsledky) posílejte buď v textovém editoru, 

nebo je tentokrát možno příklady vyřešit na papír ( do sešitu ) a ofocené mi poslat na e-mail 

rfilip@1zdar.cz . Použijte prosím tmavý psací nástroj ( černý, modrý, ne barevný (žlutá,červená…- 

ofocené není dobře vidět)). Při focení je třeba, aby byl papír rovný ( ne ohnutý). Pokuste se pracovat 

samostatně, s použitím tabulek a učebnice. V minulém úkolu mělo několik z vás ( více než 10 ) 

naprosto stejné – chybné odpovědi. Tak prosím samostatně. 

Test č. 7 vypracujte a odešlete nejpozději do středy 6. května 2020  

V případě potřeby konzultace na e-mailu. 

Dne 30. 4. 2020  videokonzultace – vzorce a tělesa od 13.00 do 14.00 hodin 
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