
Povrch a objem kolmých hranolů 

1) Vypočítejte povrch a objem kvádru, který má rozměry 72 mm, 6,4 cm, 1,2 dm 

2) Plechová nádoba tvaru krychle (bez víka) má hranu dlouhou 46 cm. 

a) Kolik litrů se vejde do nádoby? 

b) Kolik metrů čtverečních plechu je potřeba na její zhotovení? 

3) Tělesa na obrázku jsou složena ze čtyř krychlí, jejichž hrany měří 3 cm. Tělesa mají stejný 

objem. Vypočítejte a porovnejte jejich povrch. 

 

 

 

 

4) Zedník měl omítnout stěny a strop místnosti. Podlaha je čtverec o straně délky 5 m, výška 

stěn je 280 cm. Jak velkou plochu měl omítnout? 

5) Plechová nádrž bez víka má tvar kvádru. Její délka je 4,8 m, šířka 3,6 m a hloubka 80 cm. Kolik 

kilogramových plechovek barvy je potřeba na vnitřní i vnější nátěr? Jedna plechovka stačí na 

8 m2 nátěru.  

6) Skleněná nádrž má tvar kvádru o rozměrech dna 24 cm a 18 cm. Výška vody v nádrži je 10 

cm. Kolik vody jsme přilili, jestliže hladina dosáhla výšky 16 cm? 

7) Do pískoviště (délka 3,5 m a šířka 2,8 m) přivezli 2 m3 písku. Jak vysoká bude vrstva, když ho 

rovnoměrně rozhrneme po celém pískovišti? 

8) V akváriu tvaru kvádru, jehož rozměry jsou 60 cm a 35 cm je 84 litrů vody. Vypočtěte výšku 

vody v akváriu.  

9) V akváriu tvaru kvádru o rozměrech dna 25 cm a 30 cm je 9 litrů vody. Vypočtěte obsah 

ploch, které jsou smáčeny vodou. 

10) Kolik dm2 papíru potřebujeme na polepení krabice tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu 

(a=18 cm, v=4,5 dm), musíme-li přidat 15 % na přehnutí.  

(pozn.: pravidelný čtyřboký hranol = čtvercová podstava) 

11) Hranol má podstavu kosočtverec se stranou délky 6 cm a výškou 5 cm. Výška hranolu je 8 cm. 

Vypočtěte jeho objem a povrch. 

12) Na obrázku 1 je síť hranolu. Vypočtěte jeho objem a povrch. Délky úseček jsou udány v cm.  

13) Na obrázku 2 je síť hranolu. Vypočtěte jeho objem a povrch. Délka strany čtverce čtvercové 

sítě je 1 cm.  

14) Ve čtvercové síti je nakreslena síť hranolu (obr.3). Vypočtěte jeho objem a povrch. Přímky 

sítě jsou vzdáleny 1 cm.  

15) Ve čtvercové síti (obr.4) je nakreslena síť hranolu. Vypočtěte jeho objem a povrch. Přímky 

sítě jsou vzdáleny 1 cm.  
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