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Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte
v aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblé-
movou funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj
lokální disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe
Reader.

Výpočty objemu a povrchu těles
Test – středně těžký

K některým otázkám může existovat více správných odpovědí. Otázka je zodpo-
vězena správně, pokud jsou zatrženy právě všechny správné odpovědi. Tlačítko
Vyhodnotit slouží k ukončení testu, zobrazení výsledků a správných odpovědí.
Další informace k ovládání testu naleznete na http://msr.vsb.cz/napoveda/testy.

Test byl vytvořen v rámci projektu Matematika s radostí dle návrhu Ondřeje Zezuly.

http://msr.vsb.cz/napoveda/testy
http://msr.vsb.cz/
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1. Mějme kvádr, jehož délky hran jsou v poměru a : b : c = 1 : 2 : 3 a tělesová úhlopříčka má délku√
504 cm. Označte pravdivá tvrzení.

1

Objem kvádru je větší než 1 000 cm3.Úhlopříčka podstavy o rozměrech a, b má délku 6
√

5 cm.Povrch kvádru je menší než 700 cm2.Jsou-li a, b rozměry podstavy kvádru, pak povrch pláště (součet obsahů bočních stěn) je
648 cm2.
Tělesová úhlopříčka kvádru tvoří s jeho výškou c a úhlopříčkou podstavy o hranách a, b pravoúhlý
trojúhelník.
Výška c kvádru je menší než úhlopříčka podstavy o hranách a, b.
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2. Povrch kolmého rotačního kužele je 250 cm2, osový řez je rovnostranný trojúhelník. Označte pravdivá
tvrzení.

1

Průměr podstavy kužele je roven délce strany kužele.Výška kužele je rovna poloměru podstavy.Délka strany kužele je méně než 10 cm.Číselná hodnota objemu kužele je větší než číselná hodnota jeho povrchu.Povrch pláště kužele je dvojnásobkem plochy podstavy.Číselná hodnota povrchu pláště kužele leží v intervalu (160; 170).
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3. Kouli je vepsána krychle o hraně délky 16 cm. Označte pravdivá tvrzení.
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Úhlopříčka stěny krychle má délku 20 cm.Průměr koule je větší než tělesová úhlopříčka krychle.Objem koule je po zaokrouhlení roven 11 144 cm3.Objem krychle tvoří více než polovinu objemu koule.Povrch krychle je číselně roven více než polovině povrchu koule.Poloměr koule je 8
√

3 cm.
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Konec testu

Počet správně a úplně zodpovězených otázek:

Získané body:

Procento úspěšnosti:

Opravy byly vyznačeny do testu. Pro jejich prohlédnutí se můžete vrátit na předchozí stránky.




