
Typové příklady k písemné práci z matematiky 

1) Rozložte čísla na součin prvočísel. Při zápisu použijte mocniny. 

a) 9240 

b) 1650 

2) Vypočítej a výsledek zapiš v kilometrech: 

6.103m+6,2.106cm+1,7.107mm= 

3) Urči vzájemnou polohu kružnic k1 a k2: k1(S;r=8cm), k2(S;r=3cm). 

4) Urči průměr kružnice, je-li její obvod roven 81,64m.  

5) Urči průměr kruhu, je-li jeho obsah roven 4069,44 cm2. 

6) Vypočítej délku kružnice s poloměrem r= 2,6 m. 

7) Vypočítej délku 

a) Kružnice vepsané 

b) Kružnice opsané 

čtverci ABCD (a=6cm). 

8) Vypočítej délku zemského rovníku. Poloměr činí 6378 km. Výsledek zaokrouhli na tisíce. 

9) Doplň následující tabulku (jedná se o kruh): 

 

𝑟 (𝑐𝑚) 𝑑 (𝑐𝑚) 𝑜 (𝑐𝑚) 𝑆 (𝑐𝑚2) 
5    

 4   

  50,24  

   28,26 

10) Vypočítej obsah mezikruží kružnic k1 a k2: k1(S;r=7cm), k2(S;r=3cm). 

11) Z kruhové podložky o obvodu 62,8 dm má být vystřižen čtverec o maximální velikosti. Urči, kolik 

procent bude činit odpad.  

12) Horní plocha dortu o tvaru kruhu s poloměrem 12 cm má být potažena marcipánovou hmotou. 

Cukrářka má k dispozici marcipánovou hmotu, která postačí k potažení 400 cm2. Postačí cukrářce 

tato hmota na potažení horní kruhové části dortu? 

13) Zahradnice mají osázet 3 stejné kruhové záhony o poloměru 1 m karafiáty v ceně 8 Kč/ks. Každý 

z karafiátů potřebuje pro dobrý růst plochu 30 cm2. 

a) Jakou plochu budou muset zahradnice osázet? 

b) Kolik kusů karafiátů budou zahradnice potřebovat? 

c) Kolik korun budou stát karafiáty, jimiž mají být záhony osázeny? 

14) Kruh o poloměru 10 m byl rozdělen na 4 shodné díly. Každý z těchto dílů má být z jedné strany 

natřen jinou barvou – bíle, modře, červeně a žlutě. Kolik korun celkem bude stát natření těchto 

částí? Ceny vyhledej v tabulce.  

 

 Modrá Zelená Žlutá Bílá Červená Hnědá 

Kč / m2 120 130 115 80 150 140 

15) Povrch válce je 94,2 m2. Jeho průměr je 6m. Vypočítej jeho výšku. (2) 

16) Kolik decimetrů čtverečných papíru bude třeba na obalení tělesa ve tvaru válce o průměru 16 cm 

a výšce 25 cm, když počítáme na odpad 6% materiálu? (17,57) 

17) Jaký objem má plechovka s vnitřním průměrem 82 mm a výškou 78 mm? Objem vyjádřete 

v mililitrech. (411,7) 



18) Jakou hmotnost má litinová podložka tvaru válce o průměru 3 dm a výškou 25mm, jestliže 1 dm3 

litiny má hmotnost 7,4 Kg? (13,1) 

19) Nádoba tvaru válce obsahuje 251,2 litru vody a je zcela plná. Výška nádoby je 0,5 m. Vypočítejte 

průměr nádoby. (8) 

20) Parní kotel má tvar rotačního válce o průměru 1,4 m a výšce 3,9 m. Kolik kilogramů ochranného 

nátěru se spotřebuje na natření celého kotle, když na 8 m2 je zapotřebí 1 kg? (2,5) 

21) Vypočítej, kolik % tvoří odpad, jestliže z krychle o hraně délky 8 cm je vyroben válec s 

maximálním objemem. 

22) Vodojem ve tvaru rotačního válce má vnitřní průměr 10 m a obsahuje 9 420 hl vody.  

Do jaké výšky sahá voda ve vodojemu? 

23) Vypočítej výšku a obsah rovnostranného trojúhelníku, je-li délka jeho strany 15 cm.  

24) Poměr stran v trojúhelníku je 6:5:10. Nejkratší strana má délku 15 cm. Vypočítej délku ostatních 

stran a zjisti, zda je trojúhelník pravoúhlý.  

25) Za kolik sekund se skutálí koule po plošině, která je na obrázku, pokud je průměrná rychlost koule 

2,5m/s? Zaokrouhli na celé sekundy. 

26) Vypočítej velikost úhlopříčky čtverce ABCD, jehož obsah je 49 cm2. Výsledek zaokrouhli na celé 

číslo.  

27) Porovnej obvod obdélníku a čtverce, znáš-li délku strany čtverce (20 dm) a jednu stranu 

obdélníku (10 dm). Dále víš, že obsahy čtverce a obdélníku jsou shodné. 

28) Je dána úhlopříčka obdélníku (15 cm) a délka strany (10 cm). Vypočítej jeho obsah. 

29) Automobil jel z bodu A 20 km severním a potom 30 km východním směrem. Zastavil se v bodě B. 

Jaká je přímá vzdálenost bodů A a B? 

30) Kosočtverec má úhlopříčku délky 21 cm a stranu délky 12 cm. Urči délku jeho druhé úhlopříčky. 

31) Jak vysoko je uchycený stožár, je-li lano dlouhé 12,9 m a vzdálenost kolíku lana od paty stožáru je 

9,3 m. 

32) Rozlož číslo 3125 na součin prvočísel a zapiš pomocí mocnin. 

33) Rozlož číslo 729 na součin prvočísel a zapiš pomocí mocnin. 

34) Rozlož číslo 2401 na součin prvočísel a zapiš pomocí mocnin. 

35) V desítkové soustavě pomocí mocnin deseti zapiš číslo 6 952 007. 

36) Vypočítej obsah kruhové výseče s poloměrem 28 cm a velikosti 73°. 


