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SSTTEERREEOOMMEETTRRIIEE  
    

Zadání 
 

 

 

1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KSGHM; K∈AB; BK=3AK; M∈EH; 

HM=3EM. 
 

2) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K∈AB; BK=3AK; 
L∈CD; DL=3CL; M∈DV; DM=2MV. 
 
3) Je dán kvádr ABCDEFGH, sestrojte průsečnici rovin EGSBC, BHF. 
 
4) Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV.  Sestrojte průsečík přímky CSAV s rovinou 

KLV.; K∈AB; BK=3AK; L∈CD; DL=3CL. 
 
5) Je dán kvádr ABCDEFGH, kde |AB|=3,2cm, |BC|=4,8cm, |CG|=6,4cm.  

a) Určete velikost tělesové úhlopříčky. 
b) Vypočítejte odchylky tělesové úhlopříčky od všech stěn kvádru. 
 

6) Je dána krychle ABCDEFGH s velikostí hrany a = 7cm. Určete odchylku: 
a) stěnových úhlopříček BG a ED  
b) tělesových úhlopříček BH a CE 
c) tělesových úhlopříček BH a FD 

 
7) V kvádru ABCDEFGH o rozměrech |AB|= 1cm, |BC|= 2cm, |CG|= 3cm vypočítejte  
       odchylku přímek:  a)  AD a BG  b) AG a CG 
 
8) V kvádru z příkladu 7) vypočítejte odchylku rovin ABC a ABG. 
 
9) V kvádru z příkladu 7) vypočítejte vzdálenost bodu H od přímky BF. 
 
10) V krychli z příkladu 6) vypočítejte vzdálenost bodu B od přímky AF. 
 
11) V krychli z příkladu 6) vypočítejte vzdálenost bodu E od roviny BDF. 
 
12) V kvádru z příkladu 7) vypočítejte vzdálenost přímek: 
      a) CF a DE  b) AD a FG 
 
13) Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV, kde |AB|=4cm, |AV|=7cm. 
      Vypočítejte výšku jehlanu. 
 
14) V jehlanu z příkladu 13) určete odchylku přímek: 
      a) AB a BC b) AB a BD  c) AB a SV 
 
15) V jehlanu z příkladu 13) určete odchylku přímky AV od roviny 
       a) ABC  b) BDV 
 
16) Je dán pravidelný šestiboký jehlan ABCDEFV, kde tělesová výška vt = 8cm a  
      |AV|=10cm. Určete:   

a) délku hrany podstavy 
b) odchylku boční stěny od podstavy 
 

17) Je dán pravidelný čtyřstěn ABCD, jehož strana a = 7cm. Určete výšku tělesa. 
 

18  )Vypočítejte objem pravidelného čtyřbokého jehlanu jehož boční stěna svírá s podstavou  
      60°, vt = 10cm. 
 

19) Kolik m2 plechu je potřeba na pokrytí střechy věže ve tvaru rotačního kužele, je-li  
      vt = 8cm, obvod podstavy je 12m. Počítá se s 5% odpadem. 
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20) Jaký objem má prostor pod střechou věže z příkladu 41)? 
 
21) Pravidelný komolý čtyřboký jehlan má objem V = 1510cm3; podstavné hrany mají délky  
      a1= 18cm, a2= 10cm. Určete povrch tělesa. 
 

22) Vypočítejte objem rotačního komolého kužele, je-li délka průměru dolní podstavy 20cm,      
horní podstavy 14cm a výška tělesa je 4cm. 
 

23) Vypočtěte Plochu lampového stínítka tvaru rotačního komolého kužele s průměry  
      podstav 32cm, 12cm a výškou 24cm. 
 

24) Dřevěná koule má obvod svého největšího průřezu 30cm. Jaká je hmotnost koule,  
      jestliže hustota dřeva je ρ = 800 kg·m-3. 
 

25) Vyjádři ze vzorců neznámé: 
      a) V = [(̟·v)/6] · (3ρ2 + v2)   ; ρ = ? 
      b) S= 2̟· (r2h)/(r+h) ; h= ? 
 

26) Z kulové plochy byl odstraněn vrchlík o výšce 1cm. Průměr kružnice, která je řezem 
kulové plochy je 6cm. Vypočítej poloměr kulové plochy ! 
 

27) Polokoule má průměr 3m. Jaký má povrch a objem? 
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SSTTEERREEOOMMEETTRRIIEE  
 

Řešení 
 

 

 
 
1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KSGHM; K∈AB; BK=3AK; M∈EH; 

HM=3EM. 

 
2) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K∈AB; BK=3AK; 
L∈CD; DL=3CL; M∈DV; DM=2MV. 

 
3) Je dán kvádr ABCDEFGH, sestrojte průsečnici rovin EGSBC, BHF. 
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4) Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV.  Sestrojte průsečík přímky CSAV s rovinou 

KLV.; K∈AB; BK=3AK; L∈CD; DL=3CL. 

 
5) Je dán kvádr ABCDEFGH, kde |AB|=3,2cm, |BC|=4,8cm, |CG|=6,4cm.  

c) Určete velikost tělesové úhlopříčky – u = 8,6 cm. 
d) Vypočítejte odchylky tělesové úhlopříčky od všech stěn kvádru. 

od ABCD = EFGH = 47°58´; od ADHE = BCGF = 21°48´; od DCGH = ABFE = 33°51´   
 

6) Je dána krychle ABCDEFGH s velikostí hrany a = 7cm. Určete odchylku: 
c) stěnových úhlopříček BG a ED = 90° 
b) tělesových úhlopříček BH a CE = 70°31´44´´  
c) tělesových úhlopříček BH a FD = 70°31´44´´ 

 
7) V kvádru ABCDEFGH o rozměrech |AB|= 1cm, |BC|= 2cm, |CG|= 3cm vypočítejte  
       odchylku přímek:  a)  AD a BG = 56°18´36´´ b) AG a CG = 36°42´ 
 
8) V kvádru z příkladu 33) vypočítejte odchylku rovin ABC a ABG = 56°18´36´´. 
 

9) V kvádru z příkladu 33) vypočítejte vzdálenost bodu H od přímky BF = 5 . 

 

10) V krychli z příkladu 32) vypočítejte vzdálenost bodu B od přímky AF = 
2

27
. 

 

11) V krychli z příkladu 32) vypočítejte vzdálenost bodu E od roviny BDF = 
2

27
. 

 
12) V kvádru z příkladu 33) vypočítejte vzdálenost přímek: 

      a) CF a DE = 1 cm  b) AD a FG = 10  

 
13) Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV, kde |AB|=4cm, |AV|=7cm. 

      Vypočítejte výšku jehlanu = 41 . 

 
14) V jehlanu z příkladu 39) určete odchylku přímek: 
      a) AB a BC = 90° b) AB a BD = 45°  c) AB a SV = 90° 
 
15) V jehlanu z příkladu 39) určete odchylku přímky AV od roviny 
       a) ABC = 66°10´  b*) BDV = 23°50´ 
 
16) Je dán pravidelný šestiboký jehlan ABCDEFV, kde tělesová výška vt = 8cm a  
      |AV|=10cm. Určete:   

a) délku hrany podstavy = 6 cm 
d) odchylku boční stěny od podstavy = 56°59´44´´ 
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17*) Je dán pravidelný čtyřstěn ABCD, jehož strana a = 7cm. Určete výšku tělesa = 
3

67
. 

 

18 )Vypočítejte objem pravidelného čtyřbokého jehlanu jehož boční stěna svírá s podstavou  

      60°, vt = 10cm. S = t
t v
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= 4,444  cm3 

 

19) Kolik m2 plechu je potřeba na pokrytí střechy věže ve tvaru rotačního kužele, je-li  
      vt = 8cm, obvod podstavy je 12m. Počítá se s 5% odpadem. 
     ( rpodstavy = 1,91 m, rpláště = 191,167 cm),  S = 12,0444 m2 

 
20) Jaký objem má prostor pod střechou věže z příkladu 45)? = 0,3 m3 
 
21) Pravidelný komolý čtyřboký jehlan má objem V = 1510cm3; podstavné hrany mají délky  
      a1= 18cm, a2= 10cm. Určete povrch tělesa. (vtělesa = 7,5 cm, vstěny = 8,5 cm), S = 900 cm2 
 

22) Vypočítejte objem rotačního komolého kužele, je-li délka průměru dolní podstavy 20cm,  
      horní podstavy 14cm a výška tělesa je 4cm. V = 917,3 cm3 
 

23) Vypočtěte plochu lampového stínítka tvaru rotačního komolého kužele s průměry  
      podstav 32cm, 12cm a výškou 24cm. S = 1797 cm2 

 

24) Dřevěná koule má obvod svého největšího průřezu 30cm. Jaká je hmotnost koule,  
      jestliže hustota dřeva je ρ = 800 kg·m-3. (V = 0,00045595 m3), m = 0,36476 kg  
 

25) Vyjádři ze vzorců neznámé: 

      a) V = [(̟·v)/6] · (3ρ2 + v2)   ; ρ = 
v

vV

π
π

3

6 3−
 

      b) S= 2̟· (r2h)/(r+h) ; h= 
Sr
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26) Z kulové plochy byl odstraněn vrchlík o výšce 1cm. Průměr kružnice, která je řezem 
kulové plochy je 6cm. Vypočítej poloměr kulové plochy ! r = 5 cm 
 

27) Polokoule má průměr 3m. Jaký má povrch a objem? 
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