
Matematika pro 9. ročník

Období 4. 5. – 15. 5. 2020

Zapište si poznámky k síti a povrchu jehlanu do školních sešitů. 
Propočítejte si vzorové příklady 8-13 do školních sešitů. Vypočítejte poté zadané 
příklady z učebnice a pracovního sešitu (= sbírky, příklady jsou !označeny červeně). 
Zkontrolujte svá řešení s výsledky na konci učebnice nebo PS.
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Vypracujte úkoly z pracovního listu č. 5 a odešlete vyučujícímu na jeho email.

Obsah: - Síť jehlanu
- Povrch jehlanu

Instrukce:

Poznámky obsahují odkazy na „pohyblivé“ dynamické ukázky – jsou označeny 
modrou barvou, stačí kliknout a počkat.



1. Síť jehlanu

Pravidelný čtyřboký jehlan

síť

- z vystřižené sítě můžete složit model jehlanu

SÍŤ  JEHLANU je složena ze všech jeho stěn

Rozvinutý plášť … 4 boční stěny … 4 shodné rovnoramenné trojúhelníky

Podstava … čtverec
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Síť pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV v rovině a prostoru

Dynamická konstrukce  umožňuje sledovat změny - rozměr podstavné hrany - posuvník r

- tvorba sítě - posuvník síť

- výška jehlanu – posuvník výška

(vydržte, dlouho se načítá)

https://www.geogebra.org/classic/rhbbcrej


Síť pravidelného čtyřbokého jehlanu si  můžete vytisknout, vystřihnout a slepit.
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Sítě čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou

Srovnávejte: - tvary bočních stěn

- délky podstavných hran

- délky stěnových výšek

- délky bočních hran

5



2. Povrch jehlanu
= součet obsahů všech jeho stěn (= obsah sítě)

Vzorec pro výpočet povrchu: S = Sp + Spl

Sp … obsah podstavy

Spl … obsah pláště, který je tvořen všemi trojúhelníky bočních stěn

Jednotky obsahu … m2, dm2, cm2, mm2, …
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Př. 8 Výpočet povrchu pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož délka podstavné 
hrany je a = 7 cm a stěnová výška je w = 6 cm.

Náčrtek: Výpočet:

Spl…obsah 4 shodných rovnoramenných 
trojúhelníků BCV 

Sp…obsah čtverce

dosadíme dílčí vzorce do obecného
upravíme a dosadíme hodnoty

Povrch jehlanu je 133 cm2.Odpověď:

(Pro označení stěnové výšky v pravidelném čtyřbokém jehlanu, dříve značené wb, budeme používat dále označení w. V 
různých zdrojích informací se označení základních prvků liší.)
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Při výpočtu povrchu jehlanu používáme stěnovou výšku w.

boční stěna



Př. 9 Výpočet povrchu pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož délka podstavné hrany je 
a = 12 cm a tělesová výška je v = 8 cm. (rr – rovnoramenný)

Náčrtek: Řešení:

Sp…obsah čtverce

Spl…obsah 4 shodných rr BCV 

- stěnovou výšku w  vypočítáme  z pravoúhlého     SSBCV

w

2. Výpočet povrchu S:

Povrch jehlanu je 384 cm2.Odpověď: ! Vypracujte do sešitu: uč.11/4A, 6, ***10

- k výpočtu obsahu boční stěny - BCV - neznáme w

1. Výpočet stěnové výšky w:
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4 x



Př. 10 Výpočet povrchu pravidelného čtyřbokého jehlanu podle obrázku: 

Náčrtek:

Řešení:

Povrch jehlanu na obrázku je 4 329,6 m2.

1. Výpočet stěnové výšky w na stranu a, 
abychom mohli vypočítat obsah boční stěny:

2. Výpočet povrchu S:

Odpověď:
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dosadíme

! Vypracujte do sešitu: uč. 12/8

a
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Př. 11 Pravidelný čtyřboký jehlan má objem V = 196 cm3 a podstavnou hranu a = 7 cm.
Vypočítejte jeho výšku a povrch:

1. Výpočet výšky v (viz Př. 7):

2. Výpočet stěnové výšky w z troj. SSBCV 
k výpočtu obsahu boční stěny:

3. Výpočet povrchu S:

/:49

/.3

Náčrtek:Řešení:

Odpověď: Jehlan je vysoký 12 cm, jeho povrch je 224 cm2 .

! Vypracujte do sešitu: PS z M 72/4, 5
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Dynamická síť jehlanu s podstavou obdélníku

Síť  čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou 

https://www.geogebra.org/classic/zfxehpzf


Př. 12 Výpočet povrchu jehlanu podle zadání v obrázku, který má obdélníkovou podstavu a 
jehož protější boční stěny jsou shodné trojúhelníky.

dosadíme
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Zadání:

Náčrtek:

Obsah pláště (bočních stěn):

Podstava (obdélník)

Výpočet povrchu S:Řešení:

a

dostaneme konkrétní vzorec

Odpověď: Jehlan na obrázku má povrch 1144 cm2 .
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Síť pravidelného trojbokého jehlanu

Dynamická síť pravidelného trojbokého jehlanu 

https://www.geogebra.org/classic/gdwm6t6g


.

Př. 13 Výpočet povrchu pravidelného trojbokého jehlanu, jehož podstavné hrany mají délku 
34 mm a boční hrany mají délku 42 mm. 
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1. Výpočet výšky podstavy va

pro výpočet obsahu podstavy
2. Výpočet stěnové výšky w pro 
výpočet obsahu boční stěny:

3. Výpočet povrchu S:

Náčrtek:Řešení:

Odpověď: Povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu je 2458 mm2 .

3 x

podstava boční stěna
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Pracovní list č. 5

1. K tělesům A, B, C přiřaďte správnou síť a), b) nebo c).

2. Vypočítejte povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jestliže délka podstavy je 4,6 cm a 
stěnová výška jehlanu je 8,5 cm.

3. Vypočítejte povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu o podstavné hraně a = 84 m a boční 
hraně b = 130 m. (Nápověda: k výpočtu povrchu potřebujete velikost stěnové výšky.)

4. Pravidelný čtyřboký jehlan má objem 106 cm3 a podstavnou hranu dlouhou 3,6 cm.    
Vypočítejte jeho povrch. (Nápověda: vypočítejte výšku jehlanu, pak velikost stěnové výšky, 
potom počítejte povrch.)

5. Kolik plátna (m2) je potřeba na výrobu vojenského stanu (bez podlážky), který má tvar 
jehlanu o čtvercové podstavě se stranou délky 12 m a výšce 30 dm, počítáme-li 7 % na odpad?

6. Vypočítejte povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu o podstavné hraně a = 28 mm a 
výšce jehlanu v = 42 mm. 


