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lyceum. V prezentaci jsou zavedeny pojmy objem a 

povrch tělesa, je zmíněn Cavalierův princip. 

Pak jsou uvedeny vzorce pro výpočet objemů a 

povrchů  základních těles. V úlohách žáci vzorce 

procvičí a jejich úkolem je také zjistit vzorce pro komolé 

útvary a části koule. 
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Objemy těles 

Určování objemů těles – jedno  

z nejstarších uplatnění stereometrie. 

 

 

Archimedes: O kouli a válci 

Obr.1 



Jednotkový objem 

• Jednotkový objem  1 j3 

 

 

 

Objem krychle o hraně jednotkové délky, 

jednotková krychle 

      
 



Objem tělesa 
Objem tělesa – kladné reálné číslo, pro které 

platí: 

1. Shodná tělesa mají shodné objemy. 

 

2. Objem tělesa složeného z několika       

nepronikajících se těles je roven součtu 

objemů těchto těles. 

 

3. Objem krychle o hraně 1m je 1m3.  



Cavalieriův princip  

Obr.2 

Jestliže pro dvě tělesa existuje taková rovina, 

 že každá rovina s ní rovnoběžná protíná obě tělesa 

 v rovinných útvarech se stejnými obsahy, 

 mají tělesa stejný objem. 



Povrch tělesa 

- je obsah jeho hranice. 

 

 

Např. 

Povrch mnohostěnu získáme jako součet 

obsahů všech jeho stěn (tvořených mnohoúhelníky). 



Hranol 

Objem: 

V = Sp.h 

 

Povrch:                   h 

S = 2.Sp+ Spl 

 

Spl …obsah pláště 

Sp …obsah podstavy  

Sp 

Obr.3 



Úloha 1 

Akvárium má tvar pravidelného osmibokého 
hranolu o výšce 40 cm, je-li zcela zaplněno 
vodou, vejde se do něho 50 litrů vody. Určete 
délku jeho podstavné hrany. 



Válec 

 

Objem: 

V = π.r 2.h 

 

Povrch: 

S = 2. π.r (r + h) 

 
Obr.4 



Úloha 2 

Určete kolik litrů vody je v cisterně, jestliže je 
naplněna do poloviny. Její délka je 12 metrů a 
průměr 2,5 metru. 



    Jehlan 

 

 
 

h … výška jehlanu 

 

 

Spl …obsah pláště 

Sp …obsah podstavy

h 

Sp 

Obr.5 



Úloha 3 

Určete objem čtyřbokého jehlanu, jehož 
obdélníková podstava má strany o délkách  

24 cm a 20 cm a boční hrana má délku 30 cm. 



KUŽEL 

 

 

 

 

h   …výška kužele 

 

 

 

Sp …obsah podstavy

s 

Obr.6 



Úloha 4 

Doplňte vzorce pro objem komolého přímého 
jehlanu a komolého rotačního kužele. 



Koule 

Obr.7 



Úloha 5 

Doplňte objemy a povrchy částí koule. 



Úloha 6 

Určete, kolik kuliček o poloměru 1 cm je možno 
ulít z kovové koule o poloměru 10 cm. 
Porovnejte celkový povrch všech těchto kuliček s 
povrchem původní koule. 
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