
Př. 1: Tři chlapci se postavili na kolmých cestách následujícím způsobem: 

Filip stál uprostřed křižovatky, Jakub na první cestě ve vzdálenosti 80 m 

od Filipa a Petr na druhé cestě ve vzdálenosti 60 m od Filipa. Je možné, 

aby nejkratší vzdálenost Petra od Jakuba byla 100 m? 

Př. 2: Úhlopříčka televizní obrazovky je 55 cm. Její jedna strana je 44 cm. 

Vypočítejte druhou stranu obrazovky. 

Př. 3: Jak je vysoký štít domu tvaru rovnoramenného trojúhelníku se 

základnou délky 8 metrů a ramenem dlouhým 5 metrů? 

Př. 4: Z kulatiny o průměru 40 mm se má vyrobit hranol s maximálním 

čtvercovým průřezem. Jaká bude délka jeho hrany? 

Př. 5: Stolař opřel dvoumetrovou kuchyňskou desku o zeď. Dolní hrana je 

od zdi vzdálena 0,75 m. V jaké výšce od země je opřena horní hrana 

desky? 

Př. 6: Řez železničním náspem je rovnoramenný lichoběžník. Jeho 

základny jsou v poměru 5:3 a ramena mají délku 5 m. Výška náspu je  

4,8 m. Vypočítejte velikost plochy řezu S. 
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