Matematika 9. ročník
Práci na úkolech pro období od 15. 4. – 30. 4. si rozložte na více hodin. Nedělejte
prosím vše najednou.
Text je zaměřený na probírání a procvičení nového učiva. Postupně budeme
pokračovat.
Obsah:
1. nejdříve se seznámíte s tělesem JEHLAN
2. naučíte se vypočítat objemy různých jehlanů
3. nakonec vyřešíte pracovní list č. 4 a pošlete ho ke kontrole vyučujícímu na
email
Jak postupovat?
Učivo si zapisujte do školního sešitu. Příklady řešte krok za krokem. Neopisujte je
bezmyšlenkovitě, spíše je počítejte aktivně.
Po vyřešení vzorových příkladů si procvičte učivo řešením zadaných (!červeně
označených) cvičení z učebnice. Vždy proveďte kontrolu výsledků uvedených na
konci učebnice.
Texty psané kurzívou neopisujte, ty vás povedou materiálem (slouží k lepší orientaci,
upozorňují vás, …).

V případě dotazů kontaktujte vyučujícího

1. JEHLAN uč. 2. díl str.5-15
Co je to jehlan ?
-

těleso s jednou podstavou (základnou), kterou tvoří mnohoúhelník

-

vrcholy základny jsou spojeny jedním bodem mimo základnu = VRCHOL

-

název jehlanu: podle počtu bočních stran ( trojboký, čtyřboký, šestiboký, …)

Jehlan kolem nás:

Náčrtek jehlanu se čtvercovou podstavou (pravidelný čtyřboký):
1) Načrtni podstavu ( neviditelné hrany čárkovaně)
2) Vyznač vrcholy podstavy A, B, C, D
3) Průsečík uhlopříček podstavy označ S
4) V průsečíku S načrtni výšku v a na ní vrchol V
5) Spoj vrchol V s vrcholy podstavy A, B, C, D (neviditelné hrany čárkovaně)

Popis jehlanu:

Hlavní vrchol jehlanu - společný vrchol všech bočních stěn
Výška jehlanu - vzdálenost hlavního vrcholu od roviny podstavy
! Vypracujte do sešitu: uč.6/1,2,3,4
7/5

Jehlan, jehož podstavou je pravidelný n-úhelník a jehož všechny boční
stěny jsou navzájem shodné rovnoramenné trojúhelníky, se nazývá
pravidelný n-boký jehlan

KONKRÉTNĚ: Pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV
ABCD – čtverec (podstava), S střed čtverce
a - podstavná hrana
(boční stěny)
-

shodné rovnoramenné trojúhelníky

|VA| = |VB| = |VC| = |VD| = b – boční hrana
v = |VS| - výška jehlanu
wb = |VSBC| - výška boční stěny

Na vztahy mezi základními prvky a, b, v, wb v pravidelném 4-bokém
jehlanu poukazují Př. 1 a 2

Př. 1Pravidelný čtyřboký jehlan má výšku v = 12 cm a podstavnou hranu
a = 10 cm. Vypočítejte výšku boční stěny wb.
Řešení:
∆SSBCV je pravoúhlý

Výška boční stěny měří 13 cm.

Náčrtek:

Př. 2 Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu a = 10 cm a
boční hranu b = 13 cm.
Vypočítejte:
a) výšku wb boční stěny
b) výšku v jehlanu

Náčrtek:

Řešení:
a) K výpočtu wb užijeme Pythagorovu větu pro
pravoúhlý ∆VSBCC

Stěnová výška měří 12 cm.
b) K výpočtu v užijeme Pythagorovu větu
pro pravoúhlý ∆SSBCV

Tělesová výška měří 10,9 cm.
Poznámka: Výpočty lze řešit i jiným způsobem, např. ∆SCV (s využitím úhlopříčky
podstavy.)

2. Objem jehlanu uč. str. 13
Vzorec:
v – výška jehlanu
Sp – obsah podstavy jehlanu

v

- jednotky:

S

- objem jehlanu závisí pouze na obsahu podstavy a tělesové výšce
p
jehlanu
Pozor:
-

Při výpočtu objemu jehlanu se vždy zaměříme nejprve na obsah
podstavy

-

Zvolíme vhodný vzorec. Nemáme-li všechny potřebné údaje, snažíme se
je dopočítat, např. pomocí Pythagorovy věty.

-

Obsah podstavy dosadíme do vzorce pro objem jehlanu. Nezapomínejte
dělit 3!!!

Př. 3 Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná
hrana měří 6cm a výška 10cm.

Náčrtek:

Řešení:

Objem čtyřbokého jehlanu je 120 cm3.

obsah podstavy:

Př. 4 Vypočítej objem trojbokého jehlanu, který má výšku 10cm a jehož
podstava je zobrazena na obrázku.
Náčrtek:

Řešení:

Objem trojbokého jehlanu je 58,3 cm3.

Př. 5 Vypočítej objem čtyřbokého jehlanu, který má výšku 10cm a jehož
podstava je zobrazena na obrázku.
Náčrtek:

Objem jehlanu je 886,7 cm3.

Př. 6 Vypočítej objem pravidelného trojbokého jehlanu, který má výšku
10cm a jehož podstava je rovnostranný trojúhelník se stranou délky 8cm.

Náčrtek:

Řešení:
Obsah podstavy:

Objem jehlanu: (dosazení do vzorce)

Objem trojbokého jehlanu je 92 cm3.
! Vypracujte do sešitu: uč. 14/1,2a,b

Př. 7 Pravidelný čtyřboký jehlan s podstavnou hranou a = 11,4 dm má
objem 329,232 dm3. Vypočítejte jeho výšku.
K výpočtu úlohy lze použít dvě varianty. Užívej způsob, který je ti bližší. (2. způsob je vhodný
pro budoucí středoškoláky, ti umí snadno vyjádřit neznámou ze vzorce.)

1. způsob:
- dosadíme do vzorce a vypočítáme
obsah podstavy … Sp = a2

V = . Sp . v
V = . a2 . v
329,232 = . 11,42 . v / .3
987,696 = 129,96 . v
v = 987,696 : 129,96
v = 7,6 dm
2. způsob:

- vyjádříme neznámou ze vzorce, pak dosadíme čísla a vypočítáme

/.3
3.V = a2. v /: a2
v=
v=
v = 7,6 dm

Výška jehlanu měří 7,6 dm.

3. Pracovní list č. 4
1. Podle náčrtku doplň tabulku.

Hlavní vrchol
Vrcholy podstavy
Boční hrany
Podstavné hrany
Boční stěny
Podstava
Výška jehlanu
Výška stěny jehlanu
Úhlopříčky v podstavě
2. Zakroužkuj čtyři obrázky, které představují sítě jehlanů. (Po vystřižení jehlan lze
sestavit.)

3. Doplň tabulku.
Pravidelný jehlan
Podstava
Počet vrcholů
Počet hran
Počet bočních stěn

trojboký
7
8

4. Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, který má výšku 6 m a délku
podstavné hrany 3 m.

5. Pravidelný čtyřboký jehlan má objem V = 212 m3 a podstavnou hranu a = 7,2 m.
Vypočítej výšku jehlanu.

6. Vypočítej objem jehlanu, který vznikne z krychle s hranou dlouhou 12 cm. Kolik
procent tvoří jeho objem z objemu dané krychle?

7. ***Pyramida v Louvru představuje pravidelný čtyřboký jehlan s podstavnou
hranou dlouhou 35 m a výškou 20,6 m. Vypočítej pomocí Pythagorovy věty výšku
boční stěny. (Poznámka - úloha je pro budoucí středoškoláky)

