
Objem a povrch hranolu 

1. Vypočítej povrch a objem čtyřbokého hranolu s podstavou tvaru čtverce, jestliže strana 

čtverce je 6 cm a výška hranolu 12 cm. 

(S = 360 cm2, V = 432 cm3) 

2. Vypočítej objem skleněného broušeného hranolu, jehož podstava je pravoúhlý 

rovnoramenný trojúhelník s odvěsnami délky 3 cm. Výška hranolu je 1 dm. 

(45 cm3) 

3. Skladová hala má rozměry 50 m, 12 m a 6,4 m. Jaká je hmotnost vzduchu v hale, jestliže 

hmotnost 1 m3 vzduchu je 1,293 kg? 

(4965,12 kg) 

4. Tyč klempířské pájky má tvar trojbokého hranolu. Průřez tvoří trojúhelník se stranou délky 1 

cm a příslušnou výškou 0,8 cm. Délka tyče je 50 cm. Kolik krychlových centimetrů pájky 

obsahuje jedna tyč? 

(20 cm3) 

5. Kolik krychlových metrů siláže je v silážní jámě s rozměry 15 m, 2,5 m a 2,5 m, když je 

naplněna do dvou třetin svého objemu? 

(62,5 m3) 

6. V naplněné plechové nádobě tvaru čtyřbokého hranolu se čtvercovou podstavou je 50 litrů 

vody. Určete výšku nádoby, jestliže hrana podstavy má délku 25 cm. 

(8 dm) 

7. Splav na omývání řepy v cukrovaru je 25 m dlouhý. Jeho příčný řez tvoří rovnoramenný 

trojúhelník se základnou 6 m a výškou 4 m. Vypočítej objem splavu. 

(300 m3) 

8. Vypočítej povrch trojbokého hranolu, který má délku hrany podstavy 1 dm a k ní příslušnou 

výšku 8,7 cm. Výška tělesa je 24 cm. 

(8,07 dm2) 

9. Kolik tun sena se vejde na půdu stodoly 12 m dlouhé a 8 m široké, když výška 

trojúhelníkového štítu je 3,5 m? 1 m3 lisovaného sena má hmotnost 105 kg. Z bezpečnostních 

důvodů však může být prostor naplněn jen do tří čtvrtin). 

(13,23 t) 

10. Chceme zhotovit kartonovou krabici tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu 

s kosočtvercovou podstavou. Kosočtverec má mít stranu délky 5 cm a výšku k ní 4 cm. Výška 

celé krabice je 12 cm. Kolik metrů čtverečních kartonu budeme potřebovat, počítáme-li na 

překrytí a na spoje navíc 5% kartonu? 

11. Silniční násep má tvar lichoběžníku o základnách 10 m a 16 m, výška mezi základnami je 5 m. 

Kolik metrů krychlových zeminy je v náspu o délce 400 m? 

12. Vypočítej povrch a objem trojbokého hranolu, jehož všechny hrany mají délku 12 cm. Výška 

příslušná k hraně podstavy je 10,38 cm. 

(S = 556,56 cm2, V = 747,36 cm3) 

13. Obdélníkové kluziště s rozměry 60 m a 30 m mělo vrstvu ledu vysokou 3 cm. Kolik litrů vody 

bylo třeba k vytvoření ledu? (objem ledu je rovný 1,1 objemu vody, ze které vznikl) 

(49091 litrů) 


