
MATEMATIKA 9. ROČNÍK 

TŘETÍ TÝDEN, tj. 27. – 3. dubna 2020 

AHOJ DEVÁŤÁCI. 

MOC VÁS ZDRAVÍM. JE MI LÍTO, ŽE SPOLU NEMŮŽEME TRÁVIT ČAS PŘÍPRAVOU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. 

DOUFÁM, ŽE ÚKOLY PLNÍTE NEJLÉPE JAK JE MOŽNÉ.  NEZAPOMEŇTE, ŽE NEMÁME PRÁZDNINY A 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BUDOU 14 DNÍ PO NÁVRATU DO ŠKOLY. TAK S CHUTÍ DO PRÁCE. MYSLÍM NA VÁS.  

 

1. KDO NEDĚLÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, TAK TENTO TEST NEMUSÍ DĚLAT 
 
ZADÁNÍ PŘIJÍMACÍHO TESTU – DIDAKTICKÝ TEST 2018 – ILUSTRAČNÍ TEST  
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-
mat/DT_M9_4_lety_obor.pdf 
 
ZÁZNAMOVÝ ARCH – DIDAKTICKÝ TEST 2018 – ILUSTRAČNÍ TEST 
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-
mat/ZA_DT_M9_4_lety_obor.pdf 
 
ŘEŠENÍ - DIDAKTICKÝ TEST 2018 – ILUSTRAČNÍ TEST 
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-
mat/KSR_M9_4_lety_obor.pdf 
 
 
POKUD BYSTE TENTO TEST UŽ MĚLI HOTOVÝ NEBO SI CHTĚLI VYPRACOVAT DALŠÍ, 
TAK SI VYBERTE NA https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-
obory-matematika 
 

2. Všichni si procvičte výpočet POVRCHU A OBJEMU JEHLANU. U každého příkladu si nakreslete 

náčrtek. Řešení najdete pod příkladem číslo 12. Řešení všech příkladů je vloženo ve formě 

videořešení.   

KDO, NEDĚLÁ PŘIJÍMAČKY, NEMUSÍ POČÍTAT PŘÍKLADY 2, 6, 7, 8, 11, 12. 

 VYPOČÍTEJTE DO SEŠITU: 
PŘÍKLADY - JEHLAN 

1. Vypočítej povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s délkou podstavné hrany 5 cm a stěnovou výškou 
6 cm. 
 

2.  
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3. Vypočítej povrch trojbokého jehlanu, který je utvořen ze čtyř rovnostranných trojúhelníků 

s podstavnou hranou 6 cm. Počítej s přesností na 2 desetinná místa a konečný výsledek zaokrouhli na 
jednotky. 
 

4. Vypočítej povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož délka podstavné hrany je 22 cm a tělesová 
výška je 30 cm. 
 

5. Urči objem jehlanu, který má obdélníkovou podstavu o rozměrech 8 cm a 20 cm a tělesová výška je 
50 cm. 
 

6. Urči objem jehlanu, který má výšku 6 cm, jehož podstavu vidíš na obrázku: 
a)  

 
 
 

 
                               

b)  

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

d)  

 

 
 
 

7. Je dán šestiboký jehlan (s podstavou pravidelného šestiúhelníku) o délce podstavné hrany 8 cm a 
tělesovou výškou 12 cm. Vypočítej jeho objem. 
 

8. Skleněný jehlan slouží jako těžítko. Má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu. Délka podstavné hrany 
je 9 cm, výška je 10 cm.  

a) Jaký je objem v cm3. 
b) Kolik je to m3. 
c) Kolik kg váží skleněný jehlan, jestliže hustota skla je 3 800 kg/m3. 
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9. Objem jehlanu s obdélníkovou podstavou o rozměrech 6 dm a 5 dm je 270 dm3. Urči tělesovou výšku 
jehlanu. 
 

10.   
a) Vypočítej libovolnou stěnovou výšku v pravidelném čtyřbokém jehlanu s délkou podstavné hrany 

50 cm a délkou boční hrany jehlanu 7 dm. 
b) Vypočítej také povrch jehlanu. 

 

11. Celková výška věže (od země až po špičku věže) hrádku v Nejdku je 40 metrů. Výška kamenné 
obezdívky je 30 metrů. Věž má čtvercový průřez o hraně ž metrů. 

a) Vypočítej výšku věže (tělesovou výšku). 

b) Vypočítej, kolik metrů čtverečních střešní krytiny potřebujeme na střechu hrádku v Nejdku? 

c) Kolik bude stát střešní krytina nutná k výměně střechy, jestliže musíme koupit o 5% střešní krytiny 
více a víme-li, že cena 1 m2 střešní krytiny je 540 Kč/m2. 

 
12. Dětský stan má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstava má plochu 1,21 m2.  

a) Jak dlouhá je jeho podstavná hrana? 
b) Stan je o 15 cm nižší než Pepík, který měří 100 cm. Kolik metrů čtverečních látky potřebujeme 

k ušití celého stanu? 
 

PŘÍKLADY – JEHLAN – ŘEŠENÍ 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=1ZDV7X3YTQ0 

2. https://www.youtube.com/watch?v=AMPwAJnab-M 

3. https://www.youtube.com/watch?v=N9N37otWuGI 

4. https://www.youtube.com/watch?v=hP-9_aoJoPc 

5. https://www.youtube.com/watch?v=P7wrfNnBueI&t=14s 

6. https://www.youtube.com/watch?v=lwQ2B98oaak 

7. https://www.youtube.com/watch?v=aTT_ZeohDZw 

8. https://www.youtube.com/watch?v=MRq7Ylsrvy4 

9. https://www.youtube.com/watch?v=94_-xYidZFk 

10. https://www.youtube.com/watch?v=I4CfM1u_bIY 

11. https://www.youtube.com/watch?v=aXnFZvml2IE 

12. https://www.youtube.com/watch?v=J15mUcEUazU 
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3.  Dnešní nové učivo je VÝPOČET POVRCHU A OBJEMU KUŽELE.  

TOTO SI VŠICHNI NAPIŠTE DO SEŠITU:  

KUŽEL 

 

 



 

 



 

 

VYPOČÍTEJTE DO SEŠITU:  

KDO, NEDĚLÁ PŘIJÍMAČKY, NEMUSÍ POČÍTAT PŘÍKLADY 3, 4 

1) Vypočítej povrch kužele o poloměru r = 8cm a straně kužele s = 12 cm. 

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=c-vn_hlhqxQ 

2) Vypočítej povrch kužele o průměru d = 20 cm a výšce kuželu 30 cm. 

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=SD87O9YV0J0&t=26s 

3) Kolik plechu potřebuji na plášť střechy rotundy z 9. století, jestliže průměr rotundy 
je 10 metrů a délka strany střechy s je 20 metrů. 

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=r8o_AZjtsf8 

4) Vypočítej délku hrany kužele o průměru d = 36 cm a výšce kužele 10 cm. Vypočítej 
povrch kužele.  

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=TsB9L49RhQM&t=6s 

5) Kužel má výšku 30 cm poloměr postavy 20 cm. Vypočítej jeho objem a povrch. 

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=S5LqRXz3kA8&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=c-vn_hlhqxQ
https://www.youtube.com/watch?v=SD87O9YV0J0&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=r8o_AZjtsf8
https://www.youtube.com/watch?v=TsB9L49RhQM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=S5LqRXz3kA8&t=13s

	1. https://www.youtube.com/watch?v=1ZDV7X3YTQ0
	2. https://www.youtube.com/watch?v=AMPwAJnab-M
	3. https://www.youtube.com/watch?v=N9N37otWuGI
	4. https://www.youtube.com/watch?v=hP-9_aoJoPc
	5. https://www.youtube.com/watch?v=P7wrfNnBueI&t=14s
	6. https://www.youtube.com/watch?v=lwQ2B98oaak
	7. https://www.youtube.com/watch?v=aTT_ZeohDZw
	8. https://www.youtube.com/watch?v=MRq7Ylsrvy4
	9. https://www.youtube.com/watch?v=94_-xYidZFk
	10. https://www.youtube.com/watch?v=I4CfM1u_bIY
	11. https://www.youtube.com/watch?v=aXnFZvml2IE
	12. https://www.youtube.com/watch?v=J15mUcEUazU
	3.  Dnešní nové učivo je VÝPOČET POVRCHU A OBJEMU KUŽELE.
	TOTO SI VŠICHNI NAPIŠTE DO SEŠITU:
	KUŽEL
	VYPOČÍTEJTE DO SEŠITU:
	1) Vypočítej povrch kužele o poloměru r = 8cm a straně kužele s = 12 cm.
	ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=c-vn_hlhqxQ
	2) Vypočítej povrch kužele o průměru d = 20 cm a výšce kuželu 30 cm.
	ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=SD87O9YV0J0&t=26s
	3) Kolik plechu potřebuji na plášť střechy rotundy z 9. století, jestliže průměr rotundy je 10 metrů a délka strany střechy s je 20 metrů.
	ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=r8o_AZjtsf8
	4) Vypočítej délku hrany kužele o průměru d = 36 cm a výšce kužele 10 cm. Vypočítej povrch kužele.
	ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=TsB9L49RhQM&t=6s
	5) Kužel má výšku 30 cm poloměr postavy 20 cm. Vypočítej jeho objem a povrch.
	ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=S5LqRXz3kA8&t=13s

