
9_matematika_8_Thaletova kružnice, válec 

A) Mílí osmáci, pokračujeme v Thaletově větě a jejím využití: 

 

Konstrukce trojúhelníků s využitím Thaletovy kružnice 

2)  Sestroj pravoúhlý trojúhelník MNO, velikost úhlu MON je 90 stupňů. /MN/ = 7 cm, /MO/ 

= 3 cm. 

3) Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC, je-li dáno: /CB/ = 5 cm, /AC/ = 3 cm, velikost úhlu CAB 

je 90 stupňů. 

4) Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C, je-li dáno: /AB/ = 5 cm,     

vc = 1, 8 cm. 

5) Sestroj pravoúhlý trojúhelník BCA, ve kterém přepona BC má délku 6 cm a úhel BCA je 60 

stupňů. 

6) Sestroj pravoúhlý trojúhelník KLM s přeponou KL, ve kterém /KL/ = 6,5 cm, velikost úhlu 

MKL je 75 stupňů. 

B) Nové učivo: Válec (vytiskni nebo překresli obrázky včetně popisu a vzorečku pro povrch). 

 



Příklady (povrch válce) 

1) Vypočítej povrch válce s poloměrem podstavy r = 2,4 cm a výškou v = 6,5 cm. 

2) Vypočítej povrch válce, je-li dáno r = 7 cm, v = 8 cm. 

3) Kolik plechu je třeba na zhotovení konzervy tvaru válce, jehož průměr podstavy je 8 cm a 

výška plechovky je 84 mm. 

4) Povrch válce je 94, 2 m2. Jeho průměr je 6 m. Vypočítejte jeho výšku. 

5) Kolik decimetrů papíru bude třeba na obalení tělesa tvaru válce o průměru d = 16 cm a 

výšce v = 25 cm, když počítáme na odpad 6 % materiálu? 

6) Pan Maňák má na dvoře sud na vodu. Je vysoký 90 cm a 60 cm široký. Bude ho natírat 

dvěma vrstvami barvy zvenku i zevnitř. Jeden kg barvy vystačí na 8 m2. Jak velkou plochu 

musí natřít? Kolik kg barvy bude potřebovat? 

7) Válcový koš na odpadky je nahoře zcela otevřený. Průměr jeho podstavy je 25 cm a výška 

0,5 m. Kolik čtverečních metrů plechu se spotřebuje na výrobu 1000 košů? 



 



 



 

 

 









 

 

Příjemný zbytek týdne, ať se Vám daří.  


