
Úkoly z matematiky
na týden od 8.6.2020 do 14.6.2020

1. Kolmé a ²ikmé hranoly, povrch a objem hranolu, sí´ hra-
nolu

1.

1. Hranoly m·ºeme rozd¥lit do dvou skupin podle toho, jestli mnohoúhelníky,
které tvo°í podstavy, leºí p°ímo nad sebou nebo ne. V prvním p°ípad¥ jsou
vrcholy mnohoúhelník· spojeny hranami tak, ºe st¥ny plá²t¥ mají tvar ob-
délník· (p°ípadn¥ £tverc·), ve druhém p°ípad¥ tomu tak není. Hranol·m z
první skupiny °íkáme kolmé hranoly, hranol·m z druhé skupiny °íkáme
²ikmé hranoly.

2. Povrch hranolu spo£ítáme tak, ºe se£teme obsahy v²ech jeho st¥n - obsahy
obou podstav a pla²t¥. St¥ny plá²t¥ jsou rovnob¥ºníky a jejich obsah po£ítat
umíme, takºe problém m·ºe nastat akorát u podstav. My v²ak nebudeme
po£ítat povrchy p°íli² divokých hranol·, takºe podstava bude vºdy n¥jaký
p¥kný mnohoúhelník, u kterého obsah budeme um¥t spo£ítat. Povrch S
hranolu, jehoº podstava má obsah Spod a jehoº plá²´ má obsah Spl, tedy
spo£ítáme podle vzorce

S = 2 · Spod + Spl

Abyhcommohli spo£ítat objem obecného hranolu, budeme pot°ebovat vý²ku
hranolu. Vý²ka hranolu je vzdálenost rovin, ve kterých leºí podstavy. Po-
kud máme kolmý hranol, jeho vý²ka je rovna délce libovolné hrany plá²t¥,
která spojuje ob¥ podstavy. Objem hranolu spo£ítáme tak, ºe obsah pod-
stavy vynásobíme vý²kou hranol. Pokud tedy tuto vý²ku ozna£íme v, máme
pro objem hranolu vzore£ek

V = Spod · v
Poznámka 1
Obsah plá²t¥ Spl m·ºeme po£ítat tak, ºe spo£ítáme obsahy v²ech rovno-
b¥ºník·, které tvo°í plá²´ a potom je se£teme. Zkuste si rozmyslet, ºe Spl



v²ak m·ºeme také spo£ítat tak, ºe obvod podstavy vynásobíme vý²kou
hranolu.

Poznámka 2
Objem hranolu závisí pouze na jeho podstav¥ (p°esn¥ji na obsahu této pod-
stavy) a na jeho vý²ce. To znamená, ºe v²echny hranoly, které mají stejné
podstavy a stejné vý²ky, mají i stejný objem a nezáleºí na tom, jestli jsou
kolmé nebo ²ikmé.

3. Poslední pojem, o kterém budeme v souvislosti s hranoly mluvit, je sí´
hranolu. Sí´ hranolu je geometrický útvar, ale není to t¥leso. Je to rovinný
útvar. Stejn¥ jako £tverec, obdélník nebo trojúhelník ho m·ºeme narýsovat
do roviny - je to dvourozm¥rný geometrický útvar. Sí´ hranolu je úvtar,
který se skládá z plá²t¥ hranolu a obou podstav hranolu narýsovaných tak,
ºe je moºno z nich op¥t sloºit p·vodní hranol (p°i tomto skládání m·ºeme
pouze ohýbat, nem·ºeme trhat a p°esouvat). M·ºeme si to p°edstavit tak,
ºe hranol z papíru rozst°íháme podél n¥kterých jeho hran a rozloºíme do
roviny. To, co dostaneme, je jeho sí´. Hranol nemusí mít pouze jednu sí´. Na
následujícím obrázku jsou £ty°i r·zné sít¥ jednoho hranolu. Poznáte, jaký
je to hranol?

4. Vypl¬te PDF "Hranoly2".


