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Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  

MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 
 

Předmět: Matematika 

Téma: Výpočet objemu a hmotnosti technických sít  

Věk žáků: 13 – 15 let 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
Pracovní list se záznamem rozměrů, matematické tabulky nebo internet, 
mobil 
 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

 
- Obsah obdélníka a kruhu 
- Objem a hmotnost kvádru a válce 
- Procenta 

 
 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

 
- Upevnění znalostí (obsah kruhu, obsah obdélníka, objem kvádru 

a válce, hmotnost tělesa)  
- Řešení geometrické úlohy motivované praxí 

 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

Výpočet objemu a hmotnosti těles patří k základním praktickým 
dovednostem pro technickou praxi a vzdělání. 

Zdroje: Vlastní práce, měření a foto z exkurze do ZVVZ Milevsko 

Autor: 
 
Mgr. Yvona Zuntová 

 

 

PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 
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Výpočet objemu a hmotnosti technického síta pro zachycení nežádoucích částic  

I. Opakování  

a. Doplňte následující vztahy 

Obsah obdélníka:   S = ………………… 

Obsah kruhu:    S = …………………. 

Objem kvádru:  V = ………………… 

Objem válce:   V = ………………… 

Hmotnost tělesa: m = …………………  

b. Vypočítej obsah obdélníka, který má strany 2 m a 80 cm dlouhé.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c. Vypočítej obsah kruhu, který má průměr 4 cm. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
II.  Skupinová práce ve čtveřicích 

a. Kolik kruhových otvorů s průměrem 4 cm lze vyříznout z obdélníkové desky o rozměrech 2 m 
a 80 cm, jestliže musí mít navzájem minimální vzdálenost 1 cm a na okrajích desky musí zbýt 
alespoň 3 cm? 

b. Vypočítejte, kolik % tvoří odpad po vyříznutí. 
c. Jaká je hmotnost desky před a po úpravě, jestliže tloušťka desky je 5 mm a hustota materiálu 

je 7,87 g/cm3 ? 
Náčrtek:       
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Doplňte: 

Počet všech kruhových otvorů ……………………………………………………………………………………………………………. 

Obsah podstavy desky bez otvorů – vzorec: ………………………………………………………………………………………… 

Obsah jednoho kruhového otvoru – vzorec …………………………………………………………………………………………… 

Obsah podstavy desky se všemi kruhovými otvory …………………………………………………………………………………. 

Objem desky se všemi válcovými otvory …………………………………………………………………………………………………. 

Procento odpadu po vyříznutí válcových otvorů ……………………………………………………………………………………. 

Druh materiálu a jeho hustota ……………………………………………………………………………………………………………… 

Výpočet hmotnosti – vzorec …………………………………………………………………………………………………………………… 

Hmotnost desky před vyříznutím otvorů byla ……………kg, podříznutí …………………kg. Touto úpravou vzniklo  

…………% odpadu materiálu. 

 

Místo pro výpočty: 
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METODICKÉ POKYNY 

Pracovní list je vhodným doplňkem závěru tematického celku Válec. Předpokládáme, že žáci 
samostatně počítají úlohy na objem a hmotnost válce. Pokud bude PL součástí exkurze do ZVVZ 
Milevsko, je možné na místě přeměřit skutečná síta a porovnat údaje z PL se skutečností. Opakovací 
část 1 doporučujeme nechat jako práci jednotlivců. Druhou část PL je vhodné počítat ve skupinách 
a porovnat navzájem výsledky. Dále je možno úlohu naopak zařadit až po skončení exkurze.  

Pokyny pro použití pomůcek 

Ideální pomůckou je mobilní telefon vybavený souborem vzorců, aplikací kalkulačky, fotoaparátem. 
Nebo jsou to učebnice matematiky pro 8. ročník, matematické tabulky, počítač s přístupem na 
internet. Vzhledem k obrázku na PL se však žáci bez tohoto vybavení obejdou a vzorec si mohou 
jednoduše zpaměti odvodit. Pokud máme slabší skupinu žáků a chceme zvýšit názornost 
popisovaného technického síta, je možno využít krabice od jogurtů, která bývá podobnou deskou 
s kruhovými otvory vybavena. 

Pokyny k úlohám 

1) Doplníme vzorce do první opakovací části PL. 
2) Pojmenujeme předmět výpočtu matematickými pojmy – kvádr s válcovými otvory. 
3) Provedeme náčrtek horní části, tj. obdélníka s pravidelně uspořádanými kruhovými otvory 

podle obrázku síta na fotografii z PL.  
4) Doplníme číselné údaje. 
5) Upozorníme žáky, že se jedná jen o náčrtek a počet otvorů je jen ilustrační, přesné číslo je 

třeba vypočítat. 
6) Vypočítáme obsah horní části desky, tj. horní obdélníkové podstavy. 
7) Provedeme výpočet počtu otvorů na delší straně desky – obdélníka. A počet otvorů na kratší 

straně. Dbáme na započítání minimálních vzdáleností od okrajů desky i mezi sebou. 
8) Součinem dostaneme celkový počet otvorů. 
9) Spočítáme obsah kruhového otvoru a vynásobíme celkovým počtem otvorů. 
10) Odečteme obsah všech kruhových otvorů od obsahu původní podstavy desky. 
11) Vypočítáme objem tělesa vynásobením obsahu podstavy a výšky (tloušťky desky). 
12) Vypočítáme hmotnost desky vynásobením objemu desky a hustoty materiálu. Žáky 

upozorníme na sjednocení jednotek. 
13) Vypočítáme hmotnost původní desky před vyříznutím otvorů. 
14) Vypočítáme procento odpadu po vyříznutí válcových otvorů. 

 

Doporučení: Upozorníme žáky na častou chybu při podobných výpočtech, kdy žáci ověřují, kolik 
kruhových podložek je možno vyříznout z obdélníkové desky. Při řešení si většinou žáci nerozmyslí, 
kolik podložek se skutečně na danou desku podle rozměrů vejde a pouze vydělí obsah desky 
(obdélník) obsahem jedné podložky (kruh). 
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VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Výpočet objemu a hmotnosti technického síta pro zachycení nežádoucích částic  

I. Opakování  

a. Doplňte následující vztahy 

Obsah obdélníka:   S = 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 

Obsah kruhu:    S = 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟2 

Objem kvádru:  V = 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 ∙ 𝑐𝑐 

Objem válce:   V = 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟2 ∙ 𝑣𝑣 

Hmotnost tělesa: m = 𝑉𝑉 ∙ 𝜌𝜌 

b. Vypočítej obsah obdélníka, který má strany 2 m a 80 cm dlouhé.  

S = 200 ∙ 80 = 16 000 cm2 

c. Vypočítej obsah kruhu, který má průměr 4 cm. 

S = 3,14 ∙ 22 = 12,56 cm2 

 
II.  Skupinová práce ve čtveřicích 

a. Kolik kruhových otvorů s průměrem 4 cm lze vyříznout z obdélníkové desky o rozměrech 2 m 
a 80 cm, jestliže musí mít navzájem minimální vzdálenost 1 cm a na okrajích desky musí zbýt 
alespoň 3 cm? 

b. Vypočítejte, kolik % tvoří odpad po vyříznutí. 
c. Jaká je hmotnost desky před a po úpravě, jestliže tloušťka desky je 5 mm a hustota materiálu 

je 7,87 g/cm3 ? 
 

Náčrtek:                  4cm     1 cm     4cm        popis otvorů 
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Počet všech kruhových otvorů:[(200 – 3 -2) : 5].[(80 -3 -2) : 5 ] = 585 

Obsah podstavy desky bez otvorů – výpočet: S= 200 ∙ 80 = 16 000 cm2 

Obsah jednoho kruhového otvoru – výpočet: S= 3,14 ∙ 22 = 12,56 cm2 

Obsah podstavy desky se všemi kruhovými otvory: 16 000 – 585. 12,56 = 16 000 – 7 347,6 = 8 652,4 cm2 

Objem desky se všemi válcovými otvory: 8 652,4 ∙ 0,5 = 4 326,2 cm3 

Procento odpadu po vyříznutí válcových otvorů: 46 % 

 (100 % je 16 000 cm2; 54 % je 8 652,4 cm2; 46 % je 7 347,6 cm2) 

Druh materiálu a jeho hustota: ocel  ρ = 7,87 g/ cm3 

Výpočet hmotnosti – vzorec: m= V ∙ρ = 4 326,2. 7,87 = 34 047,2 g = 34 kg 

Hmotnost desky před vyříznutím otvorů byla 63 kg, podříznutí 34 kg. Touto úpravou vzniklo 46 % odpadu 
materiálu. 

3 cm 

80 cm  

 

2m = 200 
 


