
OBSAH KRUHU - 2 

1) Obvod kruhu je 25 cm.. Vypočítej jeho průměr, 

poloměr a obsah. 

2) Obsah kruhu je 95 dm
2
. Vypočítej jeho poloměr, 

průměr a obvod. 

3) Délka strany čtverce ve čtvercové síti je 1 cm. 

Vypočítej obsah zakreslených obrazců; tečky 

označují středy částí kružnic. Výsledek zaokrouhli 

na setiny čtverečných centimetrů. 

 

 

 

 

 

 

a)            b)                        c)                  d) 

4) Vypočítej obsah šedivého obrazce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Bílý talíř s modrým okrajem má 

průměr 28 cm. Modrý okraj má 

šířku 1,1 cm. Jaký obsah má modrá 

část talíře? 

6) Do obdélníkové desky o rozměrech 150 cm a 60 

cm je vyříznut kruhový otvor o průměru 40. Jaký 

je obsah desky po vyříznutí otvoru? 
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