
Výuka matematiky je doprovázena komunikací přes zslipnik.matematika@gmail.com 

Domácí úkoly: 

 Kontaktujte zslipnik.matematika@gmail.com 

 Řešení pište do sešitu nebo elektronicky. 

 

Termín: 

 Podle školního rozvrhu – nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020 

 

Známky: 

 Aktivita. 

 Dodržování termínů pro odevzdání – zasílejte na zslipnik.matematika@gmail.com 

 

Vyzkoušej test: 

- zatím není hodnocen, 

- nezapomeňte na tlačítko Odeslat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIU

wI9Eml8FUskblChUNUUxQUFTUUJOREZPSFJIOEtDUlEwMFhKVi4u 

 

FINANČNÍ MATEMATIKA 

Úkol č. 1 

Firma vyrábějící plastová okna a dveře, vyčlenila v minulém roce na výplatu 20 ročních 

kuponů prodaných obligací částku 99 800 Kč, což byla osmiprocentní část čistého 

ekonomického zisku. Vypočítejte: 

a) částku vyplacenou za roční kupon z 1 obligace, 

b) výši čistého ekonomického zisku uvedené firmy. 

 

Řešení: 

a) 99 800 Kč : 20 = 4 990 Kč 

b) 8 % …….……….. 99 800 Kč   

100 % ………..….……… x Kč       

x = 100 . 99 800/ 8 = 1 247 500 Kč 

 

Odpovědi: 

a) Roční kupon z 1 obligace má hodnotu 4 990 Kč. 

b) Firma měla čistý ekonomický zisk 1 247 500 Kč. 
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Úkol č. 2 

Vypočítejte podle úkolu č.1. 

Firma vyrábějící plastová okna a dveře, vyčlenila v minulém roce na výplatu 10 ročních 

kuponů prodaných obligací částku 49 900 Kč, což byla osmiprocentní část čistého 

ekonomického zisku. Vypočítejte: 

a) částku vyplacenou za roční kupon z 1 obligace, 

b) výši čistého ekonomického zisku uvedené firmy. 

 

Úkol č. 3 

Doplňte tabulku: 

20 obligací 99 800 Kč 49 990 Kč  24 950 Kč 199 600 Kč 399 200 Kč 

  1 obligace 4 990 Kč     

10 obligací 49 990 Kč     

 

 

Úkol č. 4 

Doplňte tabulku: 

8 % 99 800 Kč 49 990 Kč  24 950 Kč 199 600 Kč 399 200 Kč 

1 % 12 475 Kč     

100 % 1 247 500 Kč     

 

 

Úkol č. 5 

Doplňte tabulku: 

16 % 199 600 Kč 800 000 Kč  320 000 Kč 240 000 Kč 399 200 Kč 

1 % 12 475 Kč     

100 % 1 247 500 Kč     

 

Úkol č. 6 

Firma vyrábějící plastová okna a dveře, vyčlenila v minulém roce na výplatu 15 ročních 

kuponů prodaných obligací částku 149 700 Kč, což byla osmiprocentní část čistého 

ekonomického zisku. Vypočítejte: 

a) částku vyplacenou za roční kupon z 1 obligace, 

b) výši čistého ekonomického zisku uvedené firmy. 

 

Úkol č. 7 

Firma vyrábějící plastová okna a dveře, vyčlenila v minulém roce na výplatu 5 ročních kuponů 

prodaných obligací částku 24 950 Kč, což byla osmiprocentní část čistého ekonomického 

zisku. Vypočítejte: 

a) částku vyplacenou za roční kupon z 1 obligace, 

b) výši čistého ekonomického zisku uvedené firmy. 

 

 



GEOMETRIE 

Povrch jehlanu  

 

Úkol č. 8 

Dodívej se na prezentaci dostupnou z https://slideplayer.cz/slide/11406799/ 

 

Úkol č. 9 

Zapamatuj si: 

 

Povrch jehlanu se rovná obsahu podstavy Sp a obsahu pláště Spl jehlanu. 

 

S = Sp + Spl 

 

Úkol č. 10 

Vypočítejte povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 5 cm. Výška 

stěny jehlanu je 7, 43 cm. 

 

Řešení:  

1) Obsah boční stěny 

S1 = 
 

 
 a . v =  

 

 
  . 5 cm . 7,43 cm ≐ 18,58 cm2 

 

2) Obsah pláště 

Spl = 4 . S1 = 4. 18,58 cm2 = 74,32 cm2 

 

3) Obsah čtyřbokého jehlanu, podstava – čtverec 

Sp = a2 = 52 = 25 cm2 

 

4) Pro povrch jehlanu platí 

S = Sp + Spl = 25 cm2  + 74,32 cm2 = 99,32 cm2 

 

Odpověď: Povrch jehlanu je přibližně 99,32 cm2. 

 

Úkol č. 11 

Vypočítejte povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 4,9 cm. 

Výška stěny jehlanu je 7,1 cm.  
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Úkol č. 12 

Zapamatuj si: 

 

Objem jehlanu vypočítáme pomocí vzorce  

 

V = 
 

 
 Sp . v 

 

kde Sp je obsah podstavy jehlanu a v je jeho výška. 

 

Úkol č. 13 

Vypočítejte objem pravidelného šestibokého jehlanu, jehož výška je 7 cm, podstavná hrana 

má délku 3 cm a výška trojúhelníku podstavy je 2,60 cm. 

 

 

Řešení: 

1) Výpočet obsahu trojúhelníku  - stěny jehlanu 

S∆ = 
 

 
  a . va   = = 

 

 
 . 3 cm . 2,6 cm = 3,9 cm2 

 

2) Obsah podstavy  

Sp = 6. S∆ = 6. 3,9 cm2 = 23,4 cm2 

 

3) Objem jehlanu vypočítáme podle vzorce 

V = 
 

 
 Sp . v == 

 

 
 . 23,4 cm2 . 7 cm = 54,6 cm3 

 

Odpověď: Objem jehlanu je přibližně 54,6 cm3. 

 

Úkol č. 14 

Vypočítejte objem pravidelného šestibokého jehlanu, jehož výška je 6,9 cm, podstavná hrana 

má délku 2,9 cm a výška trojúhelníku podstavy je 2,50 cm. 

 

 


