
POVRCH VÁLCE 

1) Vypočítejte povrch válce, který má 

a) poloměr 12 cm a výšku 4 cm,  

b) poloměr 4 dm a výšku 11 dm, 

c) poloměr 5 cm a výšku 1,5 cm. 

2) Vypočítej povrch válce, který má: 

a) průměr 4 m a výšku 0,5 m, 

b) průměr 18 cm a výšku 0,3 m. 

3) Válec má výšku 27 cm a poloměr 35 cm. 

Vypočítej obsah pláště tohoto válce, výsledek 

zaokrouhli na desetiny čtverčných centimetrů. 

4) Klempíř vyrobil plechový komín k zahradnímu 

krbu. Komín má tvar válce s průměrem 20 cm a 

výškou 1,5 m. Jaký je povrch komínu. Kolik 

plechu klempíř spotřeboval, když 8 % se 

připočítává na spoje.  

5) Výška válce je 7 m. Obsah jeho pláště se rovná 

154 m
2
. Vypočítej obvod a obsah podstavy válce. 

6) Výška válce je 1,4 m. Obsah jeho pláště se rovná 

12,32 m2. Vypočítejte obvod a obsah podstavy. 

7) Válcový koš na odpadky je nahoře zcela otevřený. 

Průměr jeho podstavy je 25 cm a výška 0,5 m. 

Kolik čtverečných metrů plechu se spotřebovalo na 

výrobu 1 000 košů, když spojovací švy a odpad 

plechu si vyžádaly 20 % plechu navíc. 

8) Místnost v hradní věži má tvar válce o průměru 4,5 

m a výšce 2,8 m. Kolik metrů čtverečných se při 

malování této místnosti vybílí? Okna a dveře 

zanedbejte. Bílí se i strop. 

9) Odpadová okapní trubka má průměr 14 cm a výšku 

12 m. Kolik metrů čtverečných je na ni třeba? 

10) Plechovka má průměr 11 cm a výšku 15 cm. Jaký 

má tento plechovka povrch? 
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