
MATEMATIKA 

9. ROČNÍK 

4. TÝDEN, tj. 3. – 10. dubna 2020 

AHOJ DEVÁŤÁCI.  

MOC VÁS ZDRAVÍM. 

DOUFÁM, ŽE ÚKOLY ZODPOVĚDNĚ PLNÍTE. NEJLÉPE JAK JE MOŽNÉ.   

 

PRO TY CO DĚLAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:  

Mrkněte na Teams do týmu MATEMATIKA – složka SOUBORY.  Vložila jsem vám tam podrobné řešení přijímacího 

testu, který jsem vám zadala 2. týden = didaktický test 2019 – 2. termín. Zkontrolujte si řešení. Kdo by měl zájem, 

tak jsem vám do příspěvků vložila i odkaz na video řešení na Youtube. V pátek 3. 4. 2020 vám do souborů na Teams 

vložím i podrobné řešení didaktického testu 2018 – ilustrační test, který byl zadán 3. týden. Mrkněte pak i na toto 

řešení. Příští týden si na online hodině matematiky můžeme případně probrat příklady, které jsou pro vás 

problematické. Bylo by fajn, abyste mi dopředu napsali na Teams, které příklady chcete dovysvětlit.  

 

 TAK S CHUTÍ DO PRÁCE.  MYSLÍM NA VÁS A TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ NA TEAMS.   

 

 ÚKOLY: 

A.  KDO NEDĚLÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, TAK TENTO TEST NEMUSÍ DĚLAT 
 
ZADÁNÍ PŘIJÍMACÍHO TESTU – DIDAKTICKÝ TEST 2016 
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-
mat/M9PZD16C0T01_Didakticky_test.pdf 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH – DIDAKTICKÝ TEST 2016  
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-
mat/M9PZD16C0Z01_Zaznamovy_arch.pdf 
 

ŘEŠENÍ - DIDAKTICKÝ TEST 2016 
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-
mat/M9PZD16C0K01_FINAL_podrobny-klic.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 

 

B. Všichni si procvičte výpočet POVRCHU A OBJEMU KUŽELE.  

 Zopakujte si vzorce na výpočet povrchu a objemu jehlanu (viz minule).  

 Slovně si odpovězte na otázku: Jaký je rozdíl mezi jehlanem a kuželem? 

Odpověď:  Podstavou jehlanu je čtverec, obdélník, trojúhelník, šestiúhelník,… 

                   Podstavou kužele je kruh. 

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PZD16C0T01_Didakticky_test.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PZD16C0T01_Didakticky_test.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PZD16C0Z01_Zaznamovy_arch.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PZD16C0Z01_Zaznamovy_arch.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PZD16C0K01_FINAL_podrobny-klic.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PZD16C0K01_FINAL_podrobny-klic.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika


• Zamysli se a zapiš si do sešitu: Válec i kužel mají stejný poloměr postavy a stejnou výšku. 

Srovnej objemy válce a kužele.

Odpověd'.· Objem válce V= n. r3, objem kužele V= - . n. r3
3 

1 

Pokud poloměr a výšku mají obě tělesa stejnou, tak objem kužele je - objemu válce. 
3 

• Vypočítejte následující příklady. U každého příkladu si nakreslete náčrtek. Řešení najdete pod

zadáním jednotlivých příkladů - odkaz na řešení na youtube nebo ode mě ručně vypočítané.

VYPOČÍTEJ NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLADY DO SEŠITU: 

KDO, NEDĚLÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, NEMUSÍ POČÍTAT PŘÍKLADY 3c, S 

1) Kolik m2 střešní krytiny je potřeba na pokrytí střechy tvaru kužele o průměru 12 m a výšce 15 m?
Kolik budeme potřebovat materiálu, jestliže na překryvy musíme připočíst 5% a na odpad 4%.

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v= SB61L-BUdk 

2) Jedna ze střech na zámku Konopiště má tvar kužele. Dělníci spotřebovali na její zhotovení 400 m2 

měděného plechu. Poloměr věže byl 3 m.

a) Jak dlouhá byla hrana věže tvaru kužele?
b) Jak vysoká byla věž tvaru kužele?
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3) Z válce o poloměru 10 cm a výšce 50 cm je vysoustružen co největší kužel. Vypočítej:

a) Objem kužele
b) Povrch kužele
c) Kolik % objemu válce připadne na odpad při soustružení?

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=TXdehdrpc1w 

4) Nálevka na vodu pro krávy má tvar kužele otočeného vrcholem dolů. Díky ucpanému otvoru voda
neodtéká. Průměr nálevky je 3 m a výška 2,4 m.

a) Jaký je objem nádrže v m3?
b) Za jak dlouho nálevka přeteče, když za 1 sekundu přiteče 6 litrů vody? (v minutách)

ŘEŠENÍ: 
https://www.youtube.com/watch?v=q2AsqSRk1y4&list=PLQZQphCkJGHnx5xzb1noucNRKRfOHGm
pi&index=12 

5) Nálevka trychtýře má tvar kužele s průměrem 20 cm a vejde se do ní 5,2 dl kapaliny. Jaká je výška
nálevky? (zaokrouhli na celé cm)

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=T99HYppO9W0

C. Dnešní nové učivo je VÝPOČET POVRCHU A OBJEMU KOULE

TOTO SI VŠICHNI NAPIŠTE DO SEŠITU:

KOULE

 síť koule nelze sestrojit

https://www.youtube.com/watch?v=TXdehdrpc1w
https://www.youtube.com/watch?v=q2AsqSRk1y4&list=PLQZQphCkJGHnx5xzb1noucNRKRfOHGmpi&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=q2AsqSRk1y4&list=PLQZQphCkJGHnx5xzb1noucNRKRfOHGmpi&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=T99HYppO9W0


POLOKOULE je polovina koule. 

OBJEM POLOKOULE VP = 
2

3
 . π . r3 

POVRCH POLOKOULE      SP = 3 . π . r2

 Vypočítejte následující příklady. U každého příkladu si nakreslete náčrtek. Řešení najdete pod

zadáním jednotlivých příkladů – odkaz na řešení na youtube nebo ode mě ručně vypočítané.

VYPOČÍTEJ NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLADY DO SEŠITU: 

KDO, NEDĚLÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, NEMUSÍ POČÍTAT PŘÍKLADY 6, 8, 9. 

1) Jaký objem má koule o průměru 11 cm.

ŘEŠENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=VYYd6l2tUgc 

https://www.youtube.com/watch?v=VYYd6l2tUgc
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3)

Jaký objem má naběračka tvaru polokoule s průměrem 10 cm.

ŘrŠrruí: https://www.voutube.com/watch?v=BS-APBali2s

Kolik zmrzliny dostaneš? Kornoutu má tvar kužele o průměru 8 cm a výšce 10 cm? Předpokládáme, že

kornout bude zcela naplněn zmrzlinou a nahoře bude ještě kopeček zmrzliny ve tvaru polokoule.

Řršrní:

Z krychle o hraně 20 cm se vysoustruží co největší koule. Vypočítej objem této koule.

ŘeŠrru í: https://www.voutu be.com/watch?v=O4Yk597-Rd M

5) Jaký je povrch koule o poloměru 20 cm.

ŘrŠ e ru Í: htt ps ://www. vo ut u be. co m/watc h ?v=4xt l uSg l8 lQ

5) Vánočníkoule (baňka) má průměr 8 cm. Přivýrobě na každý cm2 potřebujeme 0,25 gtřpytek.
a) Kolik cm2 má jedna koule?
b) Kolik gramů třpytek potřebujeme na ].80 vánočních koulí.

ŘrŠeru Í: https ://www.voutu be. com/watch ?v=vgTbtI UX99s&t=4s

7| Rozhodli jsme se rozkrojit grep o poloměru 8 cm, Jak velký povrch bude mít jeho polovina.

ŘeŠeruí: https://www.voutube.com/watch?v=B6gzYCBRGvI

8) Z krychle o hraně 20 cm se vysoustruží co největší koule.
a) Vypočítej povrch koule.
b) Má většípovrch krychle nebo koule?
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ŘrŠrruí: https://www.voutube.com/watch?v=KfcgSL9rU R0

9) Jaký je po|oměr koule, která má povrch 40 000 m2,
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