
Opakujeme hranoly 
 
1. Jaký je objem šesti betonových sloupů, kde podstavou je čtverec o hraně a = 45cm a 

výšce sloupu v = 4,6m? 
 
2. Most je podepřen sedmi betonovými pilíři vysokými 9m s

podle obrázku. Vypočítej: 
a. Kolik m3 betonu bylo na jejich výrobu p
b. Kolik tyto sloupy váží, když 
c. Malíři si musí koupit barvu na jejich nové natření, 

budou natírat? (natírá se jen plášť, jedna podstava je na zemi a 
druhá podpírá most) 

d. Kolik bude stát natření slou
 
3. Povrch krychle je 1014 dm2, jaký je obsah jedné stěny? Dokážeš určit rozměr 

krychle? 
 
4. Rozměry hranolu jsou 3,5cm, 4,2dm, 18,3dm. Vypočítej objem a povrch.

 
5. Jak vysoko sahá hranol s rozměry 

1032dm3 vody? 
 

6. Podstavou hranolu je pravoúhlý trojúhelník s
5dm (strany u pravého úhlu, načrtni si podstavu a pak i hranol), výška 
hranolu je 12dm. Vypočítej jeho objem.

 
7. Má se vykopat příkop o délce 34m, horní šířce 18,5dm a spodní šířce 

6,5dm a hloubkou 1m. (Náčrtek
a. Kolik m3 zeminy se vykop
b. Kolik korun se zaplatí dělníkům, jestliže za 2m

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Podstavou hranolu je rovnostranný

hranu 5dm (načrtni si podstavu a pak i hranol), výška hranolu je 12dm. Vypo
objem i povrch. 

 
9. Vypočítej objem a povrch hranolů s

18cm a rozměry podstavy, které potřebuješ, si změř. (Napiš i zápis!!!)
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaký je objem šesti betonových sloupů, kde podstavou je čtverec o hraně a = 45cm a 

Most je podepřen sedmi betonovými pilíři vysokými 9m s podstavou 

betonu bylo na jejich výrobu potřeba, když a = 1,8m. 
Kolik tyto sloupy váží, když 5m3 má hmotnost 12t. 
Malíři si musí koupit barvu na jejich nové natření, kolik m2 
budou natírat? (natírá se jen plášť, jedna podstava je na zemi a 

Kolik bude stát natření sloupů, když za 12m2 zaplatíme 7500Kč? 

, jaký je obsah jedné stěny? Dokážeš určit rozměr 

Rozměry hranolu jsou 3,5cm, 4,2dm, 18,3dm. Vypočítej objem a povrch.

rozměry podstavy 1,7dm a 5dm, jestliže do něj ve

Podstavou hranolu je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami dlouhými 9dm a 
5dm (strany u pravého úhlu, načrtni si podstavu a pak i hranol), výška 

čítej jeho objem. 

vykopat příkop o délce 34m, horní šířce 18,5dm a spodní šířce 
1m. (Náčrtek!!! – průřez tvoří lichoběžník) Vypočítej:

pe? 
Kolik korun se zaplatí dělníkům, jestliže za 2m3 zaplatíme 230Kč?

rovnostranný trojúhelník s ohranou dlouhou 9dm
načrtni si podstavu a pak i hranol), výška hranolu je 12dm. Vypo

Vypočítej objem a povrch hranolů s podstavou podle obrázku, všechny hranoly jsou vysoké 
18cm a rozměry podstavy, které potřebuješ, si změř. (Napiš i zápis!!!)

 
Jaký je objem šesti betonových sloupů, kde podstavou je čtverec o hraně a = 45cm a 

budou natírat? (natírá se jen plášť, jedna podstava je na zemi a 

 

, jaký je obsah jedné stěny? Dokážeš určit rozměr 

Rozměry hranolu jsou 3,5cm, 4,2dm, 18,3dm. Vypočítej objem a povrch. 

m, jestliže do něj vejde 

dlouhými 9dm a 
5dm (strany u pravého úhlu, načrtni si podstavu a pak i hranol), výška 

vykopat příkop o délce 34m, horní šířce 18,5dm a spodní šířce 
Vypočítej: 

zaplatíme 230Kč? 

9dm a výškou na tuto 
načrtni si podstavu a pak i hranol), výška hranolu je 12dm. Vypočítej jeho 

podle obrázku, všechny hranoly jsou vysoké 
18cm a rozměry podstavy, které potřebuješ, si změř. (Napiš i zápis!!!) 


