
Opakujeme na písemnou práci
 
1. Urči obsah trojúhelníku na obrázku:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vypočítej obsah vybarvené části obdelníka, je
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Napiš shodné trojúhelníky s 

a. A1B1S1 
b. A1B1C1 
c. A2E2S2 
správně tuto shodnost zapiš 
 

4. Narýsuj si kosodélník ABCD, je
konstrukce. Narýsuj v něm a změř obě úhlopříčky a obě výšky. Vypočítej obvod i obsah 
(oběma způsoby). 
 

5. Narýsuj si lichoběžník ABCD, je
Napiš postup konstrukce. Změř 
 

6. V daném rovnoběžníku změř 
obsah. Dopočítej ostatní úhly.
 

 
 
 
 
 
 
7. Narýsuj kružniki k (K, r = 

souměrnosti se středem S. 
 
8. Narýsuj libovolný čtyřúhelník ABCD. Na straně BC si zvol libovolný bod S. Narýsuj přímku 

AS. Narýsuj obraz tohoto čtyřúhelníku v
 
 

na písemnou práci 

Urči obsah trojúhelníku na obrázku: 

Vypočítej obsah vybarvené části obdelníka, je-li strana AB= 10cm a st

trojúhelníkem:  

Narýsuj si kosodélník ABCD, je-li dáno: a = 9cm, b = 3cm a β 
něm a změř obě úhlopříčky a obě výšky. Vypočítej obvod i obsah 

ABCD, je-li dáno: a = 6cm, c = 4cm, výška je 3,5cm 
měř stranu b a d. Vypočítej obvod i obsah

daném rovnoběžníku změř úhel α, strany a výšky, pak vypočítej obvod i 
ostatní úhly. 

 3,5cm), zvol na ní bod S a narýsuj její obraz ve středové 

ibovolný čtyřúhelník ABCD. Na straně BC si zvol libovolný bod S. Narýsuj přímku 
obraz tohoto čtyřúhelníku v osové souměrnosti s osou AS.

 

= 10cm a stranaBC=6cm. 

 = 125°. Napiš postup 
něm a změř obě úhlopříčky a obě výšky. Vypočítej obvod i obsah 

4cm, výška je 3,5cm a α = 130°. 
. Vypočítej obvod i obsah. 

strany a výšky, pak vypočítej obvod i 

narýsuj její obraz ve středové 

ibovolný čtyřúhelník ABCD. Na straně BC si zvol libovolný bod S. Narýsuj přímku 
AS. 



9. Narýsuj trojúhelník ABC, je-
a. a = 5cm, b = 3,5cm a c = 2,
b. b = 4,5cm, c = 4,3cm a α 
c. a = 6cm, α = 43° a β = 84°

 
10. Vypočítej nezadaný údaj: 
(zapiš si ke každému řádku zápis)
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Vypočítej nezadaný údaj: 
(zapiš si ke každému řádku zápis)
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Obsah lichoběžníku je 323,1cm

jeho výšku. 
 
13. Obvod čtverce je 360dm. Jaký má obsah?
 
14. Obsah obdélníku je 25,5cm

strana? 
 

15. Vypočítej objem trojbokého hranolu s
s odvěsnami dlouhými 1,2dm a 3dm. Výška hranolu je 64cm.

 
16. Vypočítej plášť sedmi betonových sloupů s

hranou dlouhou 0,4m. Výška sloupu je 6,5m. Kolik bude stát je
zaplatíme 650 Kč? 

 
17. Vypočítej povrch a objem kvádru s

 
18. Vypočítej povrch a objem hranolu

a 9cm, jeho výška je 6cm a boční hrany jsou 6cm a 7cm dlouhé. Výška hranolu je 73cm.
 

-li dáno: 
cm a c = 2,9cm 

 = 68° 
° 

(zapiš si ke každému řádku zápis) 

(zapiš si ke každému řádku zápis) 

Obsah lichoběžníku je 323,1cm2, jeho základny jsou dlouhé 28,43cm a 14,65cm. Vypočítej 

Obvod čtverce je 360dm. Jaký má obsah? 

Obsah obdélníku je 25,5cm2, jedna jeho strana je dlouhá 5cm. Jak dlou

Vypočítej objem trojbokého hranolu s podstavou tvaru pravoúhlého trojúhelníka 
dlouhými 1,2dm a 3dm. Výška hranolu je 64cm. 

sedmi betonových sloupů s tvarem pravidelného 6úhelníku a podstavnou 
Výška sloupu je 6,5m. Kolik bude stát jejich oprava, jestliže za 

kvádru s rozměry 4m; 1,5m; 2,5cm. 

Vypočítej povrch a objem hranolu, podstavou je lichoběžník se základnami dlouhými 12cm 
a 9cm, jeho výška je 6cm a boční hrany jsou 6cm a 7cm dlouhé. Výška hranolu je 73cm.

, jeho základny jsou dlouhé 28,43cm a 14,65cm. Vypočítej 

, jedna jeho strana je dlouhá 5cm. Jak dlouhá je druhá 

tvaru pravoúhlého trojúhelníka 

ného 6úhelníku a podstavnou 
ich oprava, jestliže za 3m2 

je lichoběžník se základnami dlouhými 12cm 
a 9cm, jeho výška je 6cm a boční hrany jsou 6cm a 7cm dlouhé. Výška hranolu je 73cm. 


