
Povrch a objem válce - slovní úlohy  

 
1) Vodní nádrž má tvar válce s průměrem podstavy 4,2 m a je hluboká 80 cm. Za jak dlouho 

se naplní 10 cm pod okraj přítokem, kterým přitéká 2 litry za sekundu?  

2) Kolem kruhového záhonu o poloměru 3,6 m má být vysypána pískem cesta o šířce 80 cm. 

Výška vrstvy písku je 10 cm. Kolik m
3
 písku budeme potřebovat?  

 

3) Kašna, která má tvar válce s průměrem podstavy 3 m, je hluboká 80 cm. Kolik hl vody se 

do ní vejde?  

4) Silo tvaru válce má průměr 3,6 m a výšku 8m. Kolik takových sil je třeba na uskladnění 

430 m
3
 senáže?  

5) Pro kolik krav vystačí jedno takové silo na krmnou sezonu, jestliže jedna kráva 

spotřebuje minimálně 4 m
3
 tohoto krmiva na sezonu? 

6) Silo tvaru válce (d = 2,8m; v = 9m) je naplněno na 65%. Kolik siláže je v ní 

uskladněno?  

7) Válcová nádrž pojme 600 hl vody a je hluboká 2,5 m. Vypočítej průměr nádrže.  

8) Vodojem tvaru válce má vnitřní průměr 8 m a výšku 2,8 m. Přístroj ukazuje, že vodojem 

obsahuje 800 hl vody. Vypočítejte: do jaké výšky sahá voda a kolik % objemu vodojemu 

není využito.  

9) Odhadněte a pak vypočítejte, jak dlouhý bude váleček zubní pasty vytlačený z tuby? 

Objem pasty je 70 ml a průměr otvoru 6 mm.  

10) Válec na tenisovém kurtu má průměr 30 cm a je široký 1,2 metru. Jakou plochu uválí při 

jednom otočení. 

 

11) Kolik plechu je potřeba na výrobu sudu tvaru válce vysokého 100 cm a průměrem 

podstavy 60 cm? Kolik se do tohoto sudu vejde vody? (sud má víko). 

 

12) Kolem kruhového záhonu o poloměru 3 m má být vysypána pískem cesta o šířce 80 cm. 

Výška vrstvy písku je 5 cm. Kolik m
3
 písku budeme potřebovat? 

 

13) Do bazénu s kruhovým dnem přitéká každou hodinu 45 hl vody. Do jaké výšky bude 

voda dosahovat po 12 hodinách?  

  



Povrch a objem koule – slovní úlohy 
 
1)  Hanička ráda navléká kuličky. Vypočítej objem a povrch jedné kuličky, je-li její průměr   

a) 4cm, b) 6 cm. 

 

2) Pan Matějka má na zahradě venkovní sprchu s nádrží tvaru koule o objemu 250 l. Jaký má 

nádrž průměr? 

 

3) V dřevěné stavebnici jsou různé tvary kostek včetně koule. Chlapec je velmi zvídavý. 

Zajímá ho, jaká je hmotnost dřevěné koule o průměru 4 cm, je-li její hustota 515 kg/m
3
. 

 

4)  Babička Řiháčková si koupila skleněný lustr. Tvoří ho průhledná krychle. V ní je modrá 

koule, která se dotýká všech stěn krychle. Jak velký je objem krychle, je-li objem koule 5 

dm
3
? Kolik % objemu krychle zaujímá objem koule? 

 

5)  Teta Jitka dostala k narozeninám parfém. Flakon má tvar krychle. Ozdobná krabička má 

tvar koule, která je opsána flakonu. Jak velký je povrch koule, je-li povrch krychle 356 

cm
2
? 

 

 

Povrch a objem krychle a kvádru – slovní úlohy 
 

1) Krychle má délku hrany 1,2 m. Kolikrát větší bude povrch krychle, jestliže její hrana bude 

dvakrát větší? 

 

2) Honza se snaží zabalit dárek. Kolik metrů čtverečních balicího papíru je potřeba k polepení 

krabice tvaru krychle s hranou 4,5 dm? 

 

3) Vejde se 600 litrů roztoku do nádrže tvaru kvádru s rozměry dna 2,5 m a 1 m a výškou 3 

dm? 

 

4) Bazén tvaru kvádru má délku 25 m, šířku 8 m a hloubku 2 m. Kolik litrů vody je třeba, aby 

byl bazén naplněn?  

  



Povrch a objem rotačního kuželu, jehlanu – slovní úlohy 
 

1)  Rotační kužel má výšku 20 cm a poloměr podstavy 10cm. Vypočítejte jeho objem a 

povrch. Porovnejte s povrchem a objemem pravidelného jehlanu se stejnou výškou a 

stranou 20 cm. 

 

2)  Střecha věže má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 12 metrů a 

výškou 8 metrů. Na pokrytí střechy se spotřebovalo 270 metrů čtverečných plechu. Kolik 

procent připadlo na záhyby přehyb? 

 

3)  Jak těžká je dřevěná kostka tvaru pravidelného čtyřstěnu s hranou 10 cm, je-li hustota 

dřeva 750 kg/m
3
? 

 

4) Kolik cm
2
 je potřeba na pravidelný čtyřstěn s hranou 20 cm? 

 

5)  Střecha rotundy má tvar rotačního kužele, jehož výška v je 210 cm, průměr podstavy 

kužele je 9 m. Kolik krytiny je potřeba na novou střechu, zanedbáme-li odpad? 

 

6) Kornoutek byl vytvořen z půlkruhu o poloměru 10 cm. Jaká je hloubka kornoutku? 

 

7)  Jsou dány válec a kužel o shodné výšce v i podstavě o poloměru r. Víme, že plášť válce a 

plášť kužele mají stejný obsah. Jaká je výška v a poloměr r? (řešte obecně nebo pro 

r=10cm) 

 

8)  Vypočítej, kolik procent tvoří odpad, jestliže z pravidelného jehlanu o hraně 100cm a 

výšce 60cm vysoustružíme kužel s co největším objemem. 

  



Pythagorova věta – slovní úlohy 
 

1) Jak vysoko je uchycený stožár, je-li lano dlouhé 12,9 m a vzdálenost kolíku lana od paty 

stožáru je 9,3 m. Udělejte náčrtek.  

 

 

2) Čtverec má úhlopříčku dlouhou 18,2 cm. Vypočítejte obvod čtverce. 

 

 

3) Žebřík délky 5 m je opřen o zeď tak, že pata žebříku je od zdi vzdálena 1,4 m. Jak vysoko 

nad zemí je druhý konec žebříku? 

 

 

4) Která z následujících trojic čísel může představovat délky stran pravoúhlého trojúhelníku  

a) 4; 6; 10 b) 6; 10; 12 c) 8; 10; 12 d) 6; 8; 10  

 

 
5) Obsah rovnostranného trojúhelníku, který má obvod 72 cm, je: 

a) 288 cm
2
 b) 498,8 cm

2
 c) 124,7 cm

2 
d) 166,3 cm

2 

 

 

6) Je dána úhlopříčka obdélníku (15 cm) a délka strany (10 cm). Vypočítej jeho obsah. 

 

 

7) Vypočítej úhlopříčku televize, jestliže znáš rozměry obrazovky (56 x 42 cm).  

 

 

8) Vypočítej odvěsnu pravoúhlého trojúhelníku, znáš-li zbývající dvě strany:  

a) 12,3dm a 11 dm 

b) 47,68 cm a 26,09 cm 

c) 8 dm a 50 cm 

 


