
M - 9. ročník 

 

- následující úkoly jsou zadány na období od 30. 3. – 14. 4. 2020, práci tedy nedělejte 

najednou, ale rozdělte si ji tak, abyste zvládli i úkoly z ostatních předmětů!  

 

- pokud budete mít jakýkoliv dotaz, ptejte se svého učitele matematiky prostřednictvím emailu 

 

- v následujícím období budete opakovat tělesa 

- pracovní listy si můžete vytisknout, případně příklady opsat a počítat do školního sešitu 

- vyřešené pracovní listy (PL1, PL2, PL3) vyfoťte a pošlete na emailovou adresu (najdete zde) 

vašeho učitele matematiky (pokud byste si s odesíláním nevěděli rady, alespoň se ozvěte 

vyučujícímu matematiky a domluvte se s ním na nějaké zpětné vazbě) 

 

- po splnění úkolu doporučujeme věnovat se přípravě k přijímacím zkouškám – příjemnou verzi 

najdete na stránkách www.alfbook.cz – pro přihlášení zadejte kód školy „ucimesedoma“ (tím 

se vám zpřístupní i uzamčená cvičení), pak už jen pokračujte 9. ročník – matematika – 

příprava na PZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zs-kdyne.cz/attachments/article/204/seznam_maily_-_kopie2.pdf
http://www.alfbook.cz/


PL1 - Kvádr a krychle – slovní úlohy  

1. Kolik krychlí s hranou 12 cm se vejde do kvádru s hranami 6 dm, 8,4 dm a 4,8 dm? 

2. Korba nákladního auta s rozměry 3 m, 1,5 m a 0,75 m je plná písku. Jakou má písek 

hmotnost, jestliže 1 m3 písku má hmotnost 1500 kg?  

3. Jakou hmotnost má skleněná tabule o rozměrech 75 cm x 120 cm a tloušťce 2 mm, jestliže 

hustota skla je 2500kg/m3? 

 4. Bazén s rozměry dna 3 m a 2 m je napuštěn 96 hl vody. Voda dosahuje 20 cm pod okraj 

bazénu. Jaká je hloubka bazénu?  

5. Jakou výšku má kvádr s rozměry dolní podstavy 45 cm a 10 cm, jestliže má stejný objem 

jako krychle s hranou 30 cm?  

6. Nádrž tvaru kvádru má délku 5 m, šířku 4 m a hloubku 2,5 m. Nádrž nemá víko. Kolik 

vody se vejde do nádrže? Kolik balení barvy je potřeba zakoupit, jestliže z jednoho balení se 

natře 6 m2?  

7. Jirka si chtěl slepit ze čtvrtky o rozměrech 210 mm x 297 mm krychli o hraně 6 cm. Bude 

mu čtvrtka stačit? Jaký bude mít krychle objem?  

8. Bazén má rozměry 3 m, 2 m a 1,5 m. Za jak dlouho se celý naplní vodou, jestliže každou 

minutu přitečou 3 hl vody? 

 9. Kvádr s rozměry podstavy 9 cm a 6 cm má stejný objem jako krychle s hranou 6 cm. 

Vypočítej, které těleso má větší povrch a o kolik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PL2 - Hranoly 

1. U jednotlivých vět o hranolech zakroužkuj -  ANO nebo NE 
Podstava pravidelného trojbokého hranolu je rovnoramenný trojúhelník. ANO nebo NE 

Boční hrana hranolu je stejně dlouhá jako výška hranolu.                             ANO nebo NE 

Šestiboký hranol má šest stěn.                                               ANO nebo NE 

Boční hrana je vždy delší než podstavná hrana.                                             ANO nebo NE 

Boční stěny jsou pouze obdélníky nebo čtverce.                                            ANO nebo NE 

Krychle je pravidelný čtyřboký hranol.                                              ANO nebo NE 

Kvádr je čtyřboký hranol.                                               ANO nebo NE 

Stěny hranolu tvoří jeho plášť.                                              ANO nebo NE 

 

2. Napiš k jednotlivým písmenům názvy těles:  
 a ______________________________________ 

 b ______________________________________ 

 c ______________________________________ 

 d ______________________________________ 

 e ______________________________________ 

                                                                f ______________________________________ 

                                                                g ______________________________________ 

                                                                h ______________________________________ 

 

3. Je dán trojboký hranol.  (Rozměry jsou v cm) 
Vypočítej obsah podstavy, obsah pláště a povrch hranolu. Načrtni síť tohoto hranolu 

 

 

 

 

     



 

4. Lze sestavit z daných sítí hranoly? Jestliže ano, napiš jejich názvy. 
a)       b) 

     

 

 

 

5. U jednotlivých vět o hranolech zakroužkuj -  ANO nebo NE 

Podstava pravidelného čtyřbokého hranolu je obdélník.   ANO nebo NE 

Trojboký hranol má pět stěn      ANO nebo NE 

Výška hranolu je shodná s délkou boční hrany.    ANO nebo NE 

Kvádr je čtyřboký hranol.      ANO nebo NE 

Podstavy hranolu jsou shodné.       ANO nebo NE 

Boční stěny jsou pouze obdélníky nebo čtverce.    ANO nebo NE 

Krychle je pravidelný čtyřboký hranol.      ANO nebo NE 

Pětiboký hranol má pět bočních stěn.     ANO nebo NE 

Povrch hranolu tvoří boční stěny.      ANO nebo NE 

Boční stěny jsou kolmé k podstavám     ANO nebo NE 

Pravidelný čtyřboký hranol má šest hran    ANO nebo NE 

Pravidelný čtyřboký hranol se shodnými hranami je krychle  ANO nebo NE 

 

 



 

6. Napiš k jednotlivým číslům názvy hranolů:  
 

 1 ____________________________ 

 2 ____________________________ 

 3 ____________________________ 

 4 ____________________________ 

 5 ____________________________ 

 

 

7. Je dán pravidelný čtyřboký hranol s těmito rozměry: a = 5 cm a vh = 20 cm. 
Vypočítej obsah podstavy, obsah pláště, povrch a objem hranolu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PL3 - Válec  

1. Oprav chyby ve větách: 

 

Válec je těleso se čtvercovými podstavami.  _______________________________________  

Poloměr podstavy je dvojnásobkem průměru.  _____________________________________  

Plášť válce má vždy tvar čtverce.  _______________________________________________  

Podstavy jsou shodné a kolmé.  ________________________________________________  

2. Ze vzorce pro povrch válce vyjádři jeho výšku. 

 

 

 

 

3. Urči, kolik ml vody se vejde do skleničky tvaru válce s průměrem dna 7cm a výškou 

14 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Urči, kolik cm2 papíru je třeba k výrobě ruličky toaletního papíru, je-li 12 cm vysoká 

a má-li průměr 4 cm. 

 

 


