
a 2k, b 5k, c 7k
a + b + c = 42

2k + 5k + 7k = 42
14k = 42

k=3

a = 6cm, b = 15cm, c = 21cm
Délky stran trojúhelníku jsou 6 cm, 15 cm a 21 cm.

Úlohy
14. Strany obdélníku jsou v poměru 3 : 5. Jeho obvod je 48 cm. Vypo-

čítejte délku jeho úhlopříčky.
* 15. Délky stran obdélníku jsou v poměru 1 : 3. Poloměr kružnice opsa-

né obdélníku je 10 cm. Vypočítejte jeho obvod.
16. Obvod rovnoběžníku je 45 cm. Určete délky jeho stran, jestliže jsou

v poměru 7 : 8.
17. Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny

jsou v poměru 3 : 5, rameno je dlouhé 6 cm a výška je 4 cm.

* 18. Sadem tvaru lichoběžníku prochází cesta kolmá na rovnoběžné
strany. Je široká 80 cm. Délky základen jsou v poměru 5 : 3 a dél-
ka delší základny k délce cesty je v poměru 5 : 6. Kolik metrů
čtverečných zabírá cesta, je-li výměra celého sadu 5400 m

2
?

19. Vypočítejte obsah a obvod čtverce, jehož úhlopříčka má délku

10cm.
20. Vypočítejte obvod kosočtverce, jehož obsah je 400 cm

2
a délka jed-

né úhlopříčky je 8 cm.
(Návod: Použijte vzorec pro výpočet obsahu kosočtverce S =

=~.)
2

21. Vypočítejte obsah rovnostranného trojúhelníku, jehož obvod je

72 cm.
22. Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku, jehož obsah

je 50cm2
.
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( 2~ypočítejte délky úhlopříček kosočtverce, je-li obsah kosočtverce
156 cm2 a délka strany 13 cm.

24. V pravoúhlém lichoběžníku mají základny délky 3,2 cm a 62 mm.
Kratší rameno má délku 0,25 dm. Vypočítejte délky úhlopříček
a druhého ramene.

25. Vypočítejte nejmenší poloměr kruhové desky, ze které se dá vyříz-
nout rovnostranný trojúhelník se stranou délky 12 cm.

26. Kruhový stůl o průměru 80 cmje pokryt čtvercovým ubrusem s dél-
kou strany 1,2 m. O co výše nad zemí je střed ubrusu než jeho rohy?

27. Pole osázené zeleninou má tvar pravoúhlého rovnoramenného troj-
úhelníku o délce odvěsny 24 m. Ve vrcholech trojúhelníku jsou
umístěny otáčecí postřikovače s dosahem 12 m. Jak velkou část
pole tyto postřikovače nezavlažují?

(2~~Ze čtverce s délkou strany 35 cm je vystřižen kruh s největším
:;; možným průměrem. Kolik procent obsahu čtverce tvoří odpad?

( 2DKolo těžní věže má průměr 1,5 m. O kolik metrů se spustí klec
výtahu, když se kolo otočí 25krát?

30. JRovnoběžník má délky stran v poměru 3 : 4 a jeho obvod je 2,8 m.
Určete délky stran.

:11.)V obdélníku je průsečík úhlopříček vzdálen o 4 cm více od kratší
strany než od delší. Obvod obdélníku je 56 cm. Určete délky stran
obdélníku.

:12. Určete vnitřní úhly rovnoběžníku, víte-li, že jeden z nich je o 500

větší než druhý.

33. Podložka zakreslená na obr. 18 má vyříznutý čtvercový otvor. Vy-
počítejte obsah podložky, jsou-li údaje na obrázku v centimetrech.

31. Délky základen lichoběžníku jsou v poměru 2 : 3 a délka střední
příčky je 5 m. Určete délky základen.

,Ir" Nad stranami čtverce vepsaného do kružnice o poloměru 3 cm jsou
opsány polokružnice, které procházejí středem čtverce. Vypočítejte
obsah obrazce tvaru čtyřlístku (obr. 19).
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Řešení
V = 62,81 = 62,8 dm3

v'= 0,5m = 5dm
d= ... dm
V = 1tr

2
v

d = 2r

33. Roura má délku 1,5 m. Její vnější průměr je 60 cm, vnitřní prů-
měr je 52 cm. Vypočítejte hmotnost roury, je-li hustota materiálu,

z něhož je zhotovena, 2~. Výsledek zaokrouhlete na kilogramy.
cm

d = 2r = 2 . 2 dm = 4 dm
Průměr dna válce je 4 dm.

34. Obsah pláště rotačního válce je 1201tcm? a povrch 1921tcm '. Vy-
počítejte průměr podstavy válce a výšku válce.

( 35)V nádrži tvaru válce s vnitřním průměrem 6 m je 942 hl vody. Voda

sahá do ~ hloubky nádrže. Vypočítejte hloubku nádrže.

36. Kolik metrů ocelového drátu o průměru 0,4 cm a hustotě {! =

= 7800 k~ je v kotouči o hmotnosti 1,17 kg? Výsledek udej te
m

v metrech a zaokrouhlete na jednotky.

37)Kolik krychlových centimetrů dřeva se změní na piliny, jestliže pře-
řízneme kmen stromu o průměru 42 cm a je-Ii šířka řezné spáry
3mm?

62,8 = 3,14· r2 ·5
r2 = 4
r=2

Úlohy
27. Obvod dna válce je 31,4 cm, výška válce je 1 dm. Vypočítejte jeho

povrch a objem a načrtněte jeho síť.

t;';)Osovým řezem válce je čtverec o obsahu 56,25cm2
• Vypočítejte je-V ho povrch a objem. Výsledek vyjádřete ve čtverečných decimetrech

a v krychlových decimetrech a zaokrouhlete na setiny. Načrtněte

síť válce.

29. Nádrž tvaru válce pojme 60 hl vody a je hluboká 2,5 m. Vypočítejte
průměr nádrže.

30. Nádrž tvaru rotačního válce je položena. Průměr podstavy válce
je 0,4 m, délka válce je 0,8 m. Kolik litrů kapaliny je v nádrži, je-Ii
naplněna do poloviny?

31. Nádoba tvaru válce má průměr podstavy 0,8m a obsah podstavy
je roven obsahu pláště. Nejvýše kolik litrů vody můžeme nalít do

nádoby?

32. Rozhodněte, který výsledek je správný:

P h '1 o· d tI,. 1 .ovrc va ce o prumeru po s avy 2 m a vysce m Je:

2 1t 5
a)1tm b)2m2 c)21tm2 d)S1tm2

K. Kolem nádrže tvaru válce o vnějším průměru 3 m má být vybe-
tonován pás o šířce 0,5 m. Tloušťka pásu má být 10 cm. Na 1 m3

betonu se spotřebuje 200 kg cementu. Vypočítejte, kolik cementu
hude nutno použít na vybetonování pásu.

Kolik litrů vody může maximálně za jednu sekundu odvádět kory-
1.0, jehož průřezem je půlkruh o poloměru 0,5 m, je-Ii rychlost toku

cm
vody 80-?

s

II, N a pravítko, které má tvar hranolu s podstavou tvaru rovnostran-
ul~ho trojúhelníku o straně délky 3 cm, se má vyrobit pouzdro tva-
r u válce. Jaký musí být nejmenší vnitřní průměr pouzdra? Rozměr
určete s přesností na desetiny centimetru.

I)n kvádru o výšce 50 cm se čtvercovou podstavou o hraně délky
"O cm je vyvrtán otvor tvaru válce o průměru 12 cm. Osa tohoto ot-
voru prochází středy podstav kvádru. Vypočítejte objem a povrch
t ukto vzniklého tělesa.
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9. Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 60 cm, 45 cm
a 72 cm, je-li hmotnost 1 m3 žuly 2900 kg?

10. Místnost je 39,5 m dlouhá, 19,2 m široká a 5 m vysoká. Nejvýše
kolik osob může být vtéto místnosti, počítá-li se na osobu alespoň

4 m3 vzduchu?

11. Uzavřená benzínová nádrž má tvar kvádru o rozměrech 80 cm,
30 cm, 20 cm. Hladina benzínu sahá 6 cm pod horní okraj nádr-
že. Určete množství benzínu v nádrži v litrech pro všechny možné

stabilní polohy nádrže.

@Kvádr o hranách délek 10cm a 8cm má stejný objem jako krychle
o hraně délky 1 dm. Vypočítejte třetí rozměr kvádru. Porovnejte

poměrem povrchy obou těles.

13. Bazén tvaru kvádru o rozměrech dna 15 ma 20 m a hloubce 2 m se
napouští dvěma rourami. První rourou přitéká 61 vody za sekundu,
druhou 2,4 hl vody za minutu. Za kolik hodin a minut bude bazén

naplněn 40 cm pod okraj?

14. Do nádrže tvaru kvádru o rozměrech dna 12 ma 6 m a hloubce 2 m
bylo napuštěno 288 hl vody. Kolik procent objemu nádrže voda

zaujímala?
15. Skleněná nádrž má tvar kvádru o vnitřních rozměrech dna 24 cm

a 12 cm. Výška vody v nádrži je 20 cm. Vypočítejte objem tělesa,
které se do vody potopilo, jestliže voda stoupla o 3 cm.

16. Vodní nádrž tvaru kvádru má rozměry dna 7,5 m a 3 m. Jak vysoko
bude sahat voda v nádrži, jestliže do prázdné nádrže bude přitékat

10 1 vody za sekundu a přítok bude otevřen ~ hodiny?

c0V akváriu tvaru kvádru o vnitřních rozměrech dna 25 cm a 30 cm
je 9 litrů vody. Vypočítejte obsah ploch, které jsou vodou smáčeny.

18. Hranol ABC DA' B' C' D' má čtvercovou podstavu. Stěnová úhlo-
příčka AC podstavy má délku 9,9 cm, tělesová úhlopříčka AC' má
délku 11,4 cm. Vypočítejte povrch a objem hranolu. Načrtněte síť

hranolu.
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19. Podstava kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník, jehož zá-
kladna má délku 10 cm a rameno má délku 13 cm. Výška hranolu
je trojnásobek výšky podstavného trojúhelníku k jeho základně.
Vypočítejte povrch tohoto hranolu a načrtněte jeho, síť.

20. Vypočítejte objem hranolu s kosočtvercovou podstavou, jehož jed-
na úhlopříčka podstavy má délku 20 cm a hrana podstavy má délku
26 cm. Délka hrany podstavy je k výšce hranolu v poměru 2 : 3.

( 2'0Podstava kolmého trojbokého hranolu je pravoúhlý trojúhelník
s odvěsnou délky 5 cm. Obsah největší stěny pláště je 130 cm2

a výška tělesa je 10 cm. Vypočítejte jeho objem.

( 22) Podstava hranolu je kosočtverec o délce strany 6 cm a výšce 4 cm.
Výška hranolu je o 125 % větší než délka strany kosočtverce. Vy-
počítejte povrch a objem hranolu a načrtněte jeho síť.

3. Chceme zhotovit kartónovou krabici tvaru čtyřbokého hranolu
s kosočtvercovou podstavou. Kosočtverec má mít stranu délky 5 cm
ajednu úhlopříčku o délce 8 cm. Výška krabice má být 12 cm. Kra-
bice bude nahoře otevřená. Kolik metrů čtverečných kartónu bude-
me potřebovat, jestliže počítáme na překrytí a spoje 5 % kartónu?

L)ilniční násep má příčný řez tvaru rovnoramenného lichoběžníku
o základnách délek 10 ma 16 m a s rameny délky 5 m. Kolik metrů
krychlových zeminy je v náspu o délce 400 m?

l, Podstava kolmého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou
11 = 5 cm a přeponou c = 13 cm. Výška hranolu se rovná obvodu
podstavy. Vypočítejte povrch a objem hranolu.

• Kartónový obal bez víka má tvar pravidelného šestibokého hranolu
H podstavnou hranou délky 12 cm a výšce 15 cm. Kolik kartónu se
xpotřebuje na výrobu pěti obalů, připočítává-li se na záhyby 10 %
kartónu? Výsledek udejte ve čtverečných decimetrech a zaokrouh-
II't.e na jednotky.

•

Hul2

,,\111m tvaru válce obsahuje 62,8 litru vody a je zcela naplněna. Výška
II/I.!••lty je 0,5 m. Vypočítejte průměr dna.
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