
Matematika pro 9. třídu od 14. 4. do 17. 4. 2020 

 

Milí deváťáci, 

jsem moc ráda, že se většina z vás matematikou zabývá a že mi posíláte nejen výsledky příkladů, ale i 

velmi pěkné a kreativní fotky. Tento týden je kratší, tak bude úkolů méně. Posílám pomůcku o tělese 

kužel, ale jsou v ní vynechaná slova nebo části věty. Vaším úkolem je vynechané části doplnit 

(hledejte v učebnici na stranách 16 - 24). 

KUŽEL 

Podstavou kužele je.............Výška kužele je.....................................Spojnice vrcholu kužele a bodu na 

obvodu podstavy se nazývá.................Je to přepona pravoúhlého trojúhelníku s 

odvěsnami.............a.............Síť kužele se  skládá z podstavy - to je................ a z....................- to je 

kruhová výseč.Vzorec pro výpočet povrchu kežele je ...................Objem se vypočítá pomocí 

vzorce............................ 

 

Na procvičení látky vypočti příklady (zatím jen velmi lehké): 

1. Kužel má výšku 6 m a poloměr podstavy 8 m. Vypočítej jeho objem a povrch (vypočítej nejprve 

délku strany pro výpočet povrchu). 

2. Kolik litrů vody se vejde do vázy tvaru kužele s výškou 24 cm a průměrem podstavy 10 cm ? 

 

Seminář z matematiky. 

Dnes se zaměříme na různé slovní úlohy, ale ulehčíme to trochu tím, že budete vybírat odpověď z 

daných možností. 

1.Maminka koupila 21 zákusků. 1 špička stála 9 Kč, 1 kremrole 12 Kč. Celkem zaplatila 213 Kč. Kolik 

maminka koupila kremrolí? 

 A 15, B 13, C 8, D 6 

2. Prvním čerpadlem se naplní bazén za 12 hodin, druhým za 15 hodin. Když byla zapnuta tři 

čerpadla, naplnil se za 4 hodiny. Za jak dlouho by se naplnil jen třetím čerpadlem? 

 A 11, B 8, C 10, D 7 

3. Ve 13 hodin vyjelo nákladní auto rychlostí 30 km/h. V 15 hodin 30 minut za ním vyjel motocyklista 

rychlostí 80 km/h. V kolik hodin dohoní motorka nákladní auto? 

 A 16, B 17.30, C 17, D 16.30 

  

 Úkoly mi pošlete, prosím, do konce týdne. 

  

 Mějte se hezky Ema Malá. 


