
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  

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=h37B4yxf00Gje5uAWBxdLgW1aKIUwI9Eml8F

UskblChUNjcwTERONVZGRTVBUTFQM0VHWVRCTjNBWC4u 

 

FINANČNÍ MATEMATIKA 

Úkol č. 1 

Akciová společnost vybudovala nové výrobní prostory. Stavební úpravy včetně projektové 

dokumentace si vyžádaly investice ve výši 2 196 500 Kč. Počátkem roku akciová společnost 

tyto prostory začala pronajímat různým firmám. Ročním nájemným tak získala 650 000 Kč. 

Od kterého data převýšilo získané nájemné vynaložené náklady? 

Úkol č. 2 

Akciová společnost vlastní několik stejných budov, které pronajímá. Do oprav investovala 

5 286 000 Kč. Za pronájem získává ročně 934 000 Kč. Od kterého data převýšilo získané 

nájemné vynaložené náklady? 

Úkol č. 3 

Majitelé domu se dohodli na opravě celého objektu. Investovali tak 1 327 000 Kč. Počátkem 

roku začali tyto prostory pronajímat. Ročním pronájmem všech prostor získali celkem částku 

328 000 Kč. Od kterého data převýšilo získané nájemné vynaložené náklady? 

Úkol č. 4 

Vlastníci bytového objektu se dohodli na pronájmech po počáteční investici do revitalizace, 

která činila 1 050 000 Kč. Měsíčním nájemným z celého objektu získali 45 000 Kč. Od kterého 

data převýšilo získané nájemné vynaložené náklady? 

Úkol č. 5 

Předchozí úkoly zpracujte také v tabulkovém editoru. 
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GEOMETRIE 

Objem kuželu 

Úkol č. 6 

Podívej se na video dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=u2CH2r6c8QY 

Úkol č. 7 

Opakuj si: 

Objem jehlanu vypočítáme pomocí vzorce  V = 
 

 
 Sp . v 

Sp …….. obsah podstavy  

v ……….výška jehlanu 

 

Úkol č. 8 

Zapamatuj si: 

Objem kuželu vypočítáme pomocí vzorce  V = 
 

 
 Sp . v  

 

       V = 
 

 
     . v 

r …….. poloměr podstavy 

v ……….výška kuželu 

 

Úkol č. 9 

Podívej se na video dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=S5LqRXz3kA8 

 

Úkol č. 10 

Kužel má výšku 30 cm a poloměr podstavy 20 cm. Vypočítejte jeho objem a povrch. 

 

Úkol č. 11 

Vypočítejte objem sklenky s horní částí tvaru kuželu. Průměr podstavy kužel má stejnou 

velikost jako jeho strana 12 cm. Výšku kuželu vypočítejte pomocí Pythagorovy věty. 

  

Úkol č. 12 

Kolik krychlových metrů štěrku je na hromadě, která má tvar kuželu o průměru podstavy 5 m 

a výšce 1 m? 

 

Úkol č. 13 

Větší kužel má průměr podstavy 20 cm a výšku 16 cm. Menší kužel má průměr postavy 

poloviční a jeho výška je čtvrtinová ve srovnání s větším kuželem. V jakém poměru jsou jejich 

objemy? 

 

Úkol č. 14 

Z dřevěného hranolu se čtvercovou podstavou a = 8 dm, v = 12 dm byl vyroben kužel. Výška 

je shodná s výškou hranolu a průměr podstavy je d = a. Kolik procent činil odpad? 
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