
S *Jyrr,(*rr"}

b)r-4cm; v=13cm
s * 6i ,'+,(+*4j\-

$='!eq!d*_*-J- ffun
d) ,: 48 mm; v:6,8 cm

s* ,t ,,*{,(,rl Ť 6á
*S; 3!167Érry?

b)d-14,cm;v:5cm
f-- rr"ni

'5,= 6,ii,?,(y+,i
S ='3-2_},52 *.1=:-:-::.*:::::.-=,. : -.

ď) d : 15 cm; v :3,8 cm
/Y,:*r{ť/h,^.) , b

jl 
= 6; 2 ,Yl "{Fr#+ďiS-M

ffi Vypočítej povrch válce:
a)r-3cm; v:5cn}
T= Lra'"i*+-ťj
S- "*g" Jť*ub} -!_y,Jfu,,

c) r: t,{J#r: !7 cm

S = 6/ aď , ,l3 (llt t?)

S,',i WJ*É-*::_"**.-
uŤ'#'nl',+,h -, v
Éffiffi$ Vypočítej povrch válce:

a)d-8cm;v-12cm
l- 4 L,y^}

= q|ie:4;(|1,Ir\
* troafi\ry'

c)d-9 9m; vffi
Ib = IqtťC*"

{:= óI J8,4 , {ť.r+Ť}
*{= }tIl11 ?:

= {{+ eÍírŤ ( /í Poo{ *#xr

s : 3tť+.3o'+ e, st4,Jo 
,qO

= 
'!8 2ó + lairú-|a 
/q ?3L r-r..ul

v,I-

ru1 Bubeník mána zaklraděsud na vodu. Je vysok {O 
"^ ^ 

UOť U[ďi#"ho natírat

dvěma wstvami barvy zvenku i zevnit . Jedenkilogram barvy vystačí na 8 m'.

a) Jak velkou plochu-musinašít? 71441{.* n .

tj rom kilogramri barvy bude pot eb'ovat? ) 4 3 ry=vrL+!6rr (4wa,+-,r)

4 ara.t* 7? lltr^'= ň3M:,,^-,-[ 
7 llď<fu -J1-!J:.:-L r-3 {anl

{$ rtect ovka na kondenzované mléko má v Šku v : 8,8 cm a pruměr d: !,5_ cm,* 
a) Kolik plechu je pot eba na v robu 1000 kusri takov ,ch plechovek? (P ipočítej 15 Yóna odPad.)

b) Jaké množství papíru bude pot eba na etikety (polepení pláště) všech plechovek?

o) Sl = lrr,(r+r) b) 3 prr,,*'-án= .s,'t+3,7.(tlvr+r,r) "'š7-eJlhcr,ď,e
-s; 

^rir,sir.r^^' 
Sr*= Aol1},4 eaL

\ = 4ooo. ]q' .rr5 , w<,tl-

s = li"r., ,l*. + rc% ť tqt {r2,s,í,4 - 3MWr1|?sr-"=M
Obsah pláště válceje
a) obvod podstavy

150 crď.V ,ška válce je 6 cm. Vypočítej:

5 p, - ilrrť
nťu -* lr,r,6 + 2rrr{r =_k

b) poloměr válce

f.a lru; f= nr
ár = a,3 /+,/, ž 1N s

c) povrch válce
' 

5 =áírr,{o,+a}
= á,3l,tb,s,pP. {3try{o 6>

24*á

L:L:!r:!* ŤM



ř- 46Pl
Město má plakátovací plochy ve tvaru sloupu vysokého 2,8 ma s prunieie-íi 1',2 m.
Za I rď vylepenéhci plakátu si účtuje 30 Kč. roiit korun mtže ziikat za jedno vylepení plakátu

"'éťY #'- #*-pl;ěé,}
&u ,* ď7aS,#f &,ét

&-*-M
6 cťyá* ,."

3; 3#.l # ,

*,4?

;*- fLl-l it'?él,*l

h ť ua*on--j, *"ďr*- &r?Ý É;"

okapové žIaby majítvar poloviny válce. Jejich nI;Í#Ě,!éťrd""*"vá délka kolem sťechy je
32,6m.Kolikrďplechubylopot ebanajejich Žhotoveni? (P ipočítej 15Yonaspojeazačištění.)

S= *,JTr,(r+r)
S= nr.( r* *) foloŇxa ňto + /5% ,.. 41rc, a4-!ť!?,lte,,,"|
S = 3/1lt, 0,0l,(í,a+ Sató)
Si- gĚ bvlo 7o# _a ,1 *wr,l,-p&"ďzo;,

& WP:Oitej množství barvy pofiebné na dva nátěry žIabtt iokapri ze cvičení 12 a 13. žtaay
nattrátme zvenku i zevnit . Jeden kilogram barvy vystačí na 8 m'plochy.

OI"P* + á y Ž /nlrs { r<n,tI i fu;lrží) x J t,,o|Ě"v

kli{r*l/1a{,)=4?t+a^' ' (

lr? tYa, : ,Je }ěcť,* 6,*rr ff 
U-t31

Okapová roura má n t^rťritreťeíiťrumístěny ve všech čty ech rozichdomu akaždy má
dólku 4,8 m. Vypočítej spofrebu materiálu. (P ipočítej l0 Yona spoje.)

$= unrr ( 7- pa!*r)

'=6tW,út?r'+/ť , )A/ ,

S = }úoa + /o% /14, fi F*= ?t u4 a":
Sp#>c&e.M&riéfuďb € *f *S"

* & Powch válce je 207 crď.Jeho poloměr má délku 3 cm. Vypočítej jeho vYšku.

iSo lW. rl§ +,Ý
4 = éS* ,*8: ť8 *
t*.žl,í,,@-

* Povrch válceje 276 cm',pr měrpodstavy 
^a 

aetÁiz"ffVypočítej vyšku válce.

l: Řx * &err
á?6 : óťW,Žft {re.*, . t,.-

J}s * JryIL+ 4at 6,v
,f pjďď * ,í 3t-tď, *r

n *-1, ďď o,q-=ď*l

C . ,'! , -t- 1*
t_)= ďll r + J.Friť

á,*: 6re8,?*6f; ,j. ť
*}, *- Jat & + 4?/ť+,7r

,-ť * tJ?, ?Y u*Jr -:*:::'-Ť---_

*}ta * g }{4



ffi Vypočítej objem válce:
a)r-5cffi,v:6cm

ť= Fri t'*

}/= jr ťrt,5*,5vt

l, = 
'ít rJrr*3

/ * =*+=+:= lae*
c)r:I7 cm, :I,2 dm

ť * 3t4tt, ,Iy*, $u

V*

a\ d: 89m , :9 cm' r, l+u^)

V = 3t*+, **, q{:M
{SP ,w-J tv = Il4S í*",*,-}

c) y : 15 cm; d:85 mm

Y = 3g *"*l 1 +gn

{*-{P_L+J{ryď

V=3!!tf,{', I,í

Y= &ať*l*? #

b)v -4 cffi, r:12cm
í= 3I I*, ,!z7 tr

Y=M+rfu,,J

d) , - 85 mm, v _I,4 dm

{s3sť*,€Et **

tl

V: {,r
č,
lE-ůa

2. Objem válce

.''.ffi Vypočítej objem válce:

ť='3a4M

b)6-11 cffi,v:3cm
r= t ty*l L
{=3t ť*,{i,3
# =?!IJ ?rI*-jY

d\d-6cm4mm, :1,3_dmvl w 
ň;* Ý,'}3a t?""*)

ť= 3Jď f" těq nď 3*

V= !lžs:fuš,#

c) d:20 cffi, v: 14 cm.

ť = Jť í4- !l', f+

}

V=Ť3?ae4,,,**

ť =' jt,* F,

,4
,/

ffi H.oee"k má vnit ní pruměr ;;ť# šku 7,5 cm. Jalc je jeho objem v litrech?

V = 3lt4.'!$L,}F
V= 3os/ L0 ,^3 ::!!ť4_

& st t"nice má.mit ní pruměr\6 cm,a v ,šku I2,5 cm..Kolik džusu budeme pot ebovat na* 
naplnění šesti,skleni. t .rn pod okraj? (Zaokrouhli na desetiny litru.)

dr= 6ur,^, ž *=3 {"b,}

to = 441 t,*, ( 4 ť-On prfl ol,o6 }

l. L

Y * li,r ,y
y = 3ltŤ 3., 4l ,Š
{ = 3z+,qq ů#

3J l{ 
1QQ" $= 4q+qIqž+r,*Š o",{ tq,éqŤ#**4l1 b

E*d*e p** t-á*ua* ďL{t ďí ď *a&wr

ffirurriRočkováchceuva itnálevna nakládáníokurek zL,75litruvody a0,75litruocta,

Má hrnce s pruměrem a vyškou:
a) d:19 cm , : L2 cm, b) d: 16 cm, : 11 Cffi,

Kteru z ních niťrže použít?

V - 3,!v,qlš: uJ

17=3#* §túá**-,*

26
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žrra. dir**
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{§ roIit titni vodv se vejde do napájecí h2 ži:lr,který má tvarpoloviny položeného válces délkou z'n uiirř*"o]:iiitÍ,'§!j',i nae,t.;
' 

"' 
,' ,i;,-

|.,
-,- l r

z ld bu;

Dětské h iště má tvat kruhu s
timetrovou vrstvou drcené k ry.

Pruměrem l2-m, Z bezPečnostních drivod je vysyp áno 20ceÁ"'!';:"!Kolik m' kriry bude poti eba? 
--^^Y^l \rL| v v\rLr J VY Ypano /,Uct

{
l.n
lf

ii / ;

{ ,.i

27



lu.ei, jak se zméniobjem válce,kdYŽ: tl -?.u V- íř,rT 2* lY ,rU'J

b) zmenšímepruměrdvakrát".d,,*;;.".';; ť:i:|.r._........ť:Ii0l,f ii ;l,ů;
,- ;;\; ř!ň:i ť i;,,,tr

c) zmenšíme výšku na polovinu a pruměr ponecháme ..,!j.....-......

d) zvětšíme poloměr dvakrát a výšku;;;;; .""",!:,ťr!.: ť- Ylr4ů!r.........!.:1.r-Jř. . -
e)výškuzvětšíme o20yoapoloměrp;";;*-.. I;r! r,ť;ri;llrš ťfu7:ř.?1
f)znenšímepruměr o20yoavýšku;".;; !:ťť ř ť ť.Wili l+!r.lPg"%í'*;;,

g) zvětšíme pruměr řikrát a výšku ponecháme ........ť.:..TÉ.r.. , -Y;.tr:.!rYu qx ru'k\ř

h) výšku zmenšíme na poloyinu a pruměr zvětšíme dva]<rát .. ř; #i /__ť:ňÉiře 
- 
& iďÉ;

i) zvětšímevyšku ffil<íátapoloměr;;;:..'.I.iu*r' 
'ř;'ťá;j?'t:'; di'i;it;

j) vyškuzvětšímetřikrátapoloměr^;;;;i;; Vr*;. ť:#j: 3; .. 
" 
§ .1-*-;ť

r,4§*a
§ V.ot orroi bazénmáNatválce s vnitřním pruměrem 3,6'- u hloubkou 1,2m_

a) Jalcý je objem bazénu?
b) Jakd-louho se bude napouštět, když pfitékaji2lítíy vody za sekundu?

.j roru korun bude stát jedno napustcni bazěnu? Qjisti cenu 1 rď vody.)

a} Y- lirt*" _ b) 42 u! t L. 6 ťo4a Q 4m3+"s ?o!o"
F* 3r4+.a,i\4,a, la _\ á a+n= !_.b_!!^,a._!l4; lalan?azr, ryV*#ť*ť 

-&as§*€sa,no* J $,*#&

& v hr@ní studni, kteíámácelkovou hloubku 27 maprůměr 1,1 m, je hladina vody v hloubce 15 m.

{;l,t,tro *r3
@*

Í/u #ua*; f a4* r4be3 rvfil

* l*a j. hodnota korunov ,ch mincí, které mají objem I |ttr? Zjistípot ebné ridaje.
/,1

Kolik vody je ve sfudni?

rfs e+*4 *4a,,,*}

ív? D1 {ú"J

ť=?
V- íí ,y

' V=3l4+,fi{ ,ís,

28
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* &Betonová kanalizaěnirouramávnitřní nÁaÍť"m,tloušťku:a:'#^adélku {ťťlarru^a
hmofirost? (Hustota betonu je 2 100 +.)

V1= íi'r', r , ťa= r1i,n n-=9 - V

\=3114,2i 4§D^ Ve,.3l|t1,,/o\ 45v 0,,- ď4oo.$oa€?ré
Vl = 3O l44 r-,j ^ Va= lt| /0o t^3 

' 

tt", = 3 ťt64 /n-M M,T
A V-Va-ťl= 0l046qd6n3 ,, ,(,ru^ *,J tn*ť,^ac{ JEalft
|} Vatcov5, betonový podstavec má pruměr S,Zhndffiku 0,6 m. Kolik kg cementu bude potřeba #

jeho zhotovení? Na 1 m'betonu je pořeba 250 kg cementu.

&oa" fofre) Ř*SP e**a < \

rdyž kmen 
"n rl!#r8 cm bude rozdělen jedním

p íčn m ezem široh m 3 mm? ?pu
V* T,&v
ť*lj ť+,é+\ §!3

y
'"ť* b,,dn*u_ *ď ,f ď+,ďJ *+-ť ďftď**t,

G

I lu* vysoko bude sahat l litr vody ve válcové nádobě s pruměrem arra g cío.'
/ n áB /app ůr,13

I/ }
VE- h,T-,Ť

/*rr s, 3/ ilť, +',

/**a = Ssť á#,* ry' ?

Jalc ,pruměr bude mit20 cm vysok kartonov obal na džus, aby se do něj vešlo 1 }V*tr,t"',v .D , t, ., \YCalr''Y- 
?n &ua"nJťpninžr

74Too = 414.n7. 2o
l5óo = óa,8, n'

n'- 4Šao : 621!. &j1l,9 tu,' -) f, rffi = 4tť? ,,-", +é:flť_qJ.

&O:.\"rovékrych]e (9:tOcm)jevyrrtánválcov otvorsn.*Ur|ť#'rrr.Kolikprocentzobjemu
celé krychle tvo í odpad vyvrtaná část?

V: &3,

V:- lp3
'd- ťpBg *n*

%

ltl ť _, i {n 1r#f
{iť íFf- ť n#1*, ď4, ď & -í,b

W

# ,Ť* ď** : šilJetí+4?l Ť a*;

ťt = T,17,y

V* 3 4.3\ ,! *

Y* a8 ,ó e3| {..1v aq l {a Vru
-=:

** *#e' 
'ť 

*eš*i,

Wtu Aua, qí,v {
ďŤr Ť *r*,

{tzad
1itru?

F {fur,

4*o 
ofo

, $ltíf - 
Í,P
tr *J

í-č fr t"*

á3*@ 29

,/Oo0 u*' {,?
l

,ďg #*," ,ďa

1*: í {} -t

# ďl {# í*i+1
F

Jť* --#f §:



Vodu z válcové nádoby s poloměrem 12 cma výškou 15 cm přelijeme do nádoby tvaru kvádru
s podstavou l5 cm x 12 cma výškou 20 cm. Do jaké výše bude satrat htadina? '
Vv = Tř t Ve, a, ,+,u.

,ťuu* 3I4+ ,*, 4Ť

/l00 Ť* ''t?i 4,n-
ď" '*** 3 # f ď
/,."* 3ttAy il /v4 W,E

t H#g # #.ď- Ř-&
F Let e # *=***-*# ťď#g Ť

*ffi
ltr"*y,# **,ée .SaI***

ď"8"% #BďF**r,

Tr,:o,7r fiaá*:áy
*ql J&ú*

htto_ťf, ď,Ý? *#,6ry,6#,J ŤŤť' ',=*
Válcová náďoba má rnit objem 

'u\E*&í 
vyška bude

f* ,f
15 cm. JM bude její pruměr?

=bfu

dr=Á,/b
á= .*1 ón

&*-W
fi rumu hmotnost má 35metrri měděného drátu, kteť má tlouštku 1,5 mm? Hustota mědi je s zoo _$.= *,?hň -^ __

JJ 00 íŇ 3 ,-4!FT*.
m : {k*z

|/ 
* TrL,rr $á* #g S**, *íb= *š#Ftfl*-;

*
V * 31ía, #7t3Y , J t úť;M fi"J= ť,ť

7Ťoc= ďr} , 6l lŠi+
lrv=W

V,*-lsJ|,3?qtq, l \ V={,os!?-,t/l,t3
i+
;Ť
Lvl*g&d_ l 56|\ v"gggt*

Y;= n}:*
!r *t t-
ťá = Jj{rf , 4i . +ri &
ti *. Á Jl"*.,ť#* {g aď

30i 
a.=j*.ĚŠž-Ťt..@

/;* = P. il
ífu,:= '?,r. {1 6; +

B0 mm

8**
\

'',
í, , t

t{hrg i^rucsŤ

Vd# ,; l,*fu*, É
.33?iťs7,

Jakou délku má měděn ,drát s p.iměrem 1,2 mm,kdyžmá hmotrrost 3,5 kg? =J5oo7
/h/, ť,/ * /* # 

r=DlD6c^: 
?-- ďrY*,,

Y= =*!li'ď 
n,,n,r,::;0106-. lr "!Hé"Y 

}

4oa13o* 0l04/3ol,t
,r, = 4o1,1o ů044 3ltt:3í rď?1,1|t,^l L 355ffn

Vypočítej.hmotnostocelovépod1ožkynaobrázlll.polomerkruťovehoobloukuje'o,,i-,'.**

otvoru je 30 mm, velikost rihlu ct : 7 5" . Tlouštka materiálu je 2 
^mm. 

Hustota oceli je z soo * .

'5'r 
* * 3óo'(trul") afii; vvvrrJv 

:r,*,

,t


