
Matematika pro 9. ročník

Období 18. 5. – 29. 5. 2020

Propočítejte si vzorové příklady 1- 6 do školních sešitů. Vypočítejte poté doporučené 
příklady z učebnice (!označeny červeně). Zkontrolujte svá řešení s výsledky na konci 
učebnice.
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Vypracujte úkoly z pracovního listu č. 6 a odešlete vyučujícímu na jeho email.
Žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky si mohou vyřešit i úlohy z pracovního listu č. 7. 
Ten není potřeba zasílat. Podle uvedených výsledků, si ho lze opravit samostatně.

Obsah: ❑ Koule
❑ Povrch koule 
❑ Objem koule

Instrukce:



➢ je těleso tvořené množinou všech bodů prostoru, jejichž 
vzdálenost od bodu S (středu) je nejvýše rovna r (poloměru)

➢ je rotační těleso, které vznikne otáčením (rotací) kruhu 
kolem vlastní osy souměrnosti

❑ otáčením kružnice, která ohraničuje tento kruh, 
vznikne kulová plocha

➢ koule i kulová plocha mají jediný rozměr, a to poloměr r

Koule je symetrická (souměrná) 
➢ středově (podle středu) 
➢ osově 
podle libovolné přímky (roviny) procházející středem



TĚLESA TVARU KOULE

Slunce

je těleso téměř ideálního kulového tvaru. 
Kdybychom jeho průměr zmenšili na velikost plážového 
míče, pak bude mít tvar koule, jejíž největší a nejmenší 

průměr se bude lišit méně, než je tloušťka lidského vlasu.



SÍŤ KOULE

Síť koule (kulová plocha) se nedá v rovině 
sestrojit. 

Se zobrazením sítě koule se potýkají kartografové.

Na námořních a leteckých navigačních mapách se 
používá světa. 

Základem zobrazení je promítnutí na válec, neboť 
plavba pod nějakým úhlem se do mapy promítne 

jako přímka. 



POVRCH KOULE (obsah kulové plochy) 
Uč. 26-27

Povrch koule vypočítáme podle vzorce:

Př. 1 Vypočítejte povrch koule, která má poloměr 3 cm.
r = 3 cm, S = ? cm2

S … povrch koule
r … poloměr koule

K výpočtu povrchu potřebujeme vědět pouze poloměr koule!!!

Výpočet:

Odpověď: Povrch koule je přibližně 113 cm2.



Př. 2 Zásobník na vodu má tvar koule s průměrem 6 m. Jeho povrch bude opatřen novým 
nátěrem. Kolik čtverečných metrů bude potřeba natřít? 

Výpočet:

S = 4.π.r2

S = 4 . 3,14 . 32

S = 4 . 3,14 . 9

S = 113 m2

připomeňme si: d = 2.r

Odpověď: Bude potřeba natřít asi 113 m2 plochy.

r = d:2 = 6:2 = 3 m

d = 6 m, S = ? m2

do vzorce dosazujeme r!!!
proto je nutné r dopočítat



GANYMED
- největší 

měsíc 
sluneční 
soustavy

MĚSÍC
- přirozená 

družice Země

Poloměr 2 631 km Poloměr 1 738 km

Počítejte samostatně

Cv. O kolik čtverečných kilometrů je větší povrch Ganymedu než povrch Měsíce?

(Výsledek: Ganymed má povrch o  49 003 054 km2 větší povrch než Měsíc.
Ganymed = 86 942 342 km2 , Měsíc = 37 939 288 km2)



Když známe povrch, lze z něho vypočítat poloměr.

Př. 3 Povrch koule je 314 dm2. Vypočítejte její poloměr.

Výpočet:

2. způsob (vhodný pro studenty) 
vyjádříme neznámou ze vzorce,
pak dosadíme a vypočítáme

1. způsob 
dosadíme do vzorce přímo 
a vypočítáme

Odpověď: Poloměr koule je 5 dm.

!!! Doporučení - vypočítejte  samostatně 26-27/4, 6, 8 (Uč. 2. díl)



OBJEM KOULE Uč. 28-30 

Objem koule vypočítáme podle vzorce:

Př. 4 Vypočítejte objem koule, která má poloměr 8 m. Výsledek zaokrouhlete na celé m3.
r = 8 m, V= ? m3

r … poloměr koule
S … střed koule

K výpočtu objemu potřebujeme vědět pouze poloměr koule!!!

Výpočet:

Odpověď: Objem koule je přibližně 2 144 m3.



=

Když známe objem, lze z něj vypočítat poloměr nebo průměr.

Př. 5 Jak velký musí mít průměr koule, má-li být její objem 1 cm3?

Výpočet: Objem vyjádříme v mm3, poloměr i průměr vyjde v mm.
V = 1 cm3= 1000 mm3, r = ?, (d = 2.r)

2. způsob (vhodný pro studenty) 
vyjádříme neznámou r ze vzorce,
pak dosadíme a vypočítáme

1. způsob 
dosadíme do vzorce a vypočítáme r

Odpověď: Průměr koule je 12,4 mm.

d = 2.6,2 = 12,4 mm



Př. 6 Vypočítejte objem koule, znáte-li její povrch S = 1000 dm2.

Odpověď: Koule o povrchu 1000 dm2 má objem 2 951,5 dm3.

Výpočet:

2. nyní lze již vypočítat objem1. ze vzorce pro výpočet povrchu 
vypočítáme poloměr

!!! Doporučení - vypočítejte samostatně 28-30/1, 6, 10 (Uč. 2. díl)



Pracovní list č. 6 

1. Je dána koule o poloměru 6 cm. Vypočítejte její povrch a objem.
2. Vypočítejte poloměr koule, která má povrch 72 cm2.
3. Železná koule má hmotnost 23,4 kg. Vypočítejte její

a) objem
b) poloměr  
c) povrch 
Hustota železa - .



Pracovní list č. 7***
(příprava na přijímačky)

Výsledky: 1. 125 nugátových kostek; 2. C; 3. 6 možností; 4a) 64 litrů, 4b) 22,5 cm; 5. B


