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Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  

MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 
 

Předmět: Matematika 

Téma: Objem koule 

Věk žáků: 14-18 let 

Časová dotace: 1 hodina 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
Matematicko-fyzikální tabulky, kalkulačka, posuvné měřítko,  
koule z plastelíny, odměrný válec, voda. 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

 
• Měření posuvným měřítkem 
• Aritmetický průměr 
• Práce s Matematicko- fyzikálními tabulkami 
• Třetí mocnina 

 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

 
• Procvičení měření  posuvným měřítkem 
• Určení aritmetického průměru naměřených hodnot 
• Výpočet objemu koule ze známého průměru 
• Určení objemu koule pomocí odměrného válce 
• Převody jednotek 

 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

Schopnost prakticky ověřit vypočtené hodnoty při určování objemu 
tělesa. 

Zdroje: Vlastní 

Autor: 
 
Mgr. Jitka Nováková, Základní škola a Mateřská škola Sepekov 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 

Objem koule 
 

1) Napište vzorec pro výpočet objemu koule:    

 

2) Změřte průměr dané koule v milimetrech pomocí posuvného měřítka:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

3) Užitím vhodného nástroje statistiky určete přibližný průměr, zapište postup 
výpočtu. 

        

 

4) Vypočítejte objem dané koule, zapište postup řešení. 

 

 

 

 

5) Ověřte objem koule užitím odměrného válce.  Postup ověření popište nebo 
nakreslete.  

 

 

 

6) Uveďte objem určený tímto měřením, výsledek porovnejte s výpočtem. 
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METODICKÉ POKYNY 

1) Žáci pracují ve skupinách po 2- 4. 

2) Vyhledají vzorec pro výpočet objemu koule v Matematicko – fyzikálních 

tabulkách. 

3) Při měření průměru koule posuvným měřítkem se žáci střídají. 

4) Vypočítají průměrnou hodnotu a dosadí do vzorce. 

5) Objem koule ověří žáci pomocí odměrného válce částečně naplněného vodou.        

Postup ověření mají vymyslet samostatně a zapsat nebo zakreslit do 

pracovního listu. 

6) Pod vedením učitele žáci porovnají vypočtené a naměřené hodnoty, odvodí 

vztah mezi mm3 (cm3) a ml. 

POKYNY K POUŽITÍ POMŮCEK, MATERIÁLŮ A TECHNIKY  

1) Záměrně je zvolena koule z plastelíny. Její nepravidelnost je důvodem pro 

použití statistiky. 

2) Průměr koule volíme v závislosti na průměru odměrného válce. Koule předem 

připravíme, jejich tvorba by zbytečně zabírala čas v hodině. 

3) Je vhodné předem nacvičit práci s posuvným měřítkem (například 

v předmětech Fyzika nebo Pracovní činnosti).  

4) Vodu do odměrného válce je vhodné mít předem připravenou v PET lahvi. 

ROZBOR ÚLOHY  

1) Početní část pracovního listu zvládají žáci bez potíží. 

2) U měření objemu záleží na jejich schopnosti zvolit vhodné množství vody ve 

válci. 

3) Postup měření mohou popsat nebo nakreslit. 

4) Při porovnání vypočteného objemu v mm3 a naměřené hodnoty v ml je 

možná pomoc vyučujícího. 
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VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

1) Napište vzorec pro výpočet objemu koule:    

𝑉𝑉 =
4
3πr3. 

 
2) Změřte průměr dané koule v mm pomocí posuvného měřítka (jednotky jsou 

v mm):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35 37 36 34 36 38 35 36 35 37 

 

3) Užitím vhodného nástroje statistiky určete přibližný průměr, zapište postup 
výpočtu. 

       𝑑𝑑 = 35+37+36+34+36+38+35+36+35+37
10

= 35,9 mm. 

Průměr koule je přibližně 36 mm, poloměr 18 mm. 

4) Vypočítejte objem dané koule, zapište postup řešení. 

                 𝑉𝑉 = 4
3
𝜋𝜋𝑟𝑟3 = 4

3
𝜋𝜋 ∙ 183= 24 429 mm3. 

Objem koule je přibližně 24429 mm3. 

5) Ověřte objem koule užitím odměrného válce.  Postup ověření popište nebo 
nakreslete.  

Popis: Do odměrného válce nalijeme například 100 ml vody (vody musí být víc, 
než vypočtený objem koule), vložíme kouli a přečteme výšku hladiny. Objem 
koule vypočteme jako rozdíl mezi naměřenou hodnotou a původním 
množstvím vody. 
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6) Uveďte objem určený tímto měřením, výsledek porovnejte s výpočtem. 

125 ml – 100 ml = 25 ml   

25 ml = 25 cm3 = 25 000 mm3 

Závěr: Naměřený a vypočtený objem se přibližně shodují. 

 


