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Tento projekt jsem připravila, aby si žáci 8. a  9. ročníku zábavnou formou procvičili a 
zopakovali počítání obsahů a obvodů rovinných obrazců. 

Vyzkoušela jsem ho v 8. ročníku na základní škole v Bílé Třemešné, kde učím. Žáci byli 
nadšeni. Motivace s raketou se ujala, všichni žáci se snažili do dané doby příklady vypočítat, 
což se všem podařilo a úspěšně kód (5918, což je zeměpisná šířka a délka Stockholmu) 
vyřešili.  

Žáci přišli s nápadem, jak by se mohl být tento projekt ještě zajímavějším. Zkusili totiž zjistit, 
ze kterého státu nejspíš byla raketa odpálena a to takto: pomocí internetu se snažili vypátrat, 
jakou rychlostí může přibližně raketa letět. Tuto rychlost použili pro výpočet vzdálenosti, 
dosazením do vzorečku, který znají z fyziky. Potom si vzali politickou mapu světa a pomocí 
měřítka mapy a kružítka si tuto vzdálenost vynesli do mapy, aby našli státy, odkud mohla být 
raketa přibližně odpálena. Nakonec u výsledných států se zamysleli nad otázkou, o kterém 
z těchto států slyšeli z mediálních zdrojů, že má jaderný systém. (Nejpravděpodobnějším 
státem jim vyšla Čína). 
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Téma Obsahy a obvody rovinných obrazců 
Ročník 8. nebo 9. třída 
Doba trvání Krátkodobý (2 vyučovací hodiny) 
Místo realizace Škola 
Stupeň 
kooperace 

Skupinová práce (2 nebo 3 žáci ve skupince) 

Zadání Písemné 
Realizace Nejlépe dvě vyučovací hodiny po sobě 

Žáci pracují s kalkulačkami a matematickými tabulkami 
Mezipředmětové 
vztahy 

Zeměpis 

Zhodnocení a 
sebehodnocení 

Kontrola správně vyluštěného tajného kódu (5918), 
porovnání výsledků, společné zhodnocení průběhu práce, 
oznámkování. 

Kompetence k učení - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí do souvislostí 
k řešení problémů - vyhledá informace vhodné k řešení 
problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení problémů, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 
řešení problému 
komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí, 
porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 
do  diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  
sociální a personální - podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc 
nebo o ni požádá 

pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 
a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti 
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 
podmínky 

Průřezová 
témata 

Osobní a morální rozvoj 

 

 

 

 

Zadávací list 



Zachraň Prahu 

(obvody a obsahy rovinných obrazců) 

 

Zadání: Jste členové dešifrovacího týmu. Vaším úkolem je do 80 minut rozluštit čtyřmístný 
kód, který deaktivuje jadernou hlavici. Raketa s jadernou hlavicí právě nyní byla odpálena 
směrem na Prahu a pokud tento kód nevyluštíte do 80 minut, bude Praha zasažena. Hodně 
štěstí. 

 

Úkoly: Výsledek Písmeno 

1/  Určete obsah čtverce, jehož obvod je 152 cm.        
1/   

2/  Určete obvod čtverce, jehož obsah je 729 cm2. 
2/   

3/  Jakou plochu zaujímá pejsek znázorněný ve čtvercové síti na obrázku (Délka strany 
čtverce je 1 cm). 

 

3/   
 

4/  Kolik  metrů koberce širokého 3 m je třeba na pokrytí čtvercové podlahy s obsahem 
79,21 m2. (Stranu čtverce zaokrouhli na celé metry). 

4/   

5/  Strana čtverce je shodná se stranou kosočtverce. Velikosti obvodů obou obrazců se sobě 
rovnají.                                                                                                                     ANO  -   NE 

5/   

6/  Určete povrch krychle o hraně 9 cm. (Znázorněte si síť krychle.)  

6/   

7/  Když stranu čtverce zvětšíme 2krát, jeho obsah se zvětší 4krát.                          ANO  -  NE 

7/   
 



8/  Obvod rovnoramenného lichoběžníku ABCD je 125 cm, základny mají délky 30 cm a 
25 cm. Vypočítejte délku ramen lichoběžníku ABCD. 

8/   

9/  Když jednu stranu obdélníka 2krát zvětšíme a druhou 2krát zmenšíme, jeho obsah se 
nezmění.                                                                                                                    ANO  -  NE 

9/   

10/  Určete obvod čtverce o straně 8 dm. 

10/   

11/  Vypočítejte obvod obdélníku o stranách 12 cm a 13 cm. 

11/   

12/  Určete obvod rovnostranného trojúhelníku o straně 33 cm. 

12/   

13/  Vypočítejte obvod rovnoramenného trojúhelníku o základně 10 cm a rameni 15 cm. 

13/   

14/  Strýc pronajal sousedovi k užívání třetinu svého pozemku. Zbyl mu pozemek o výměře 
160 m2. Měl jeho původní pozemek 200 m2?                                                           ANO  -  NE 

14/   

15/  Vypočítejte obsah rovnoběžníku ABCD, jehož délky stran a = 5 cm, b = 4 cm a výška 
příslušná ke straně b je 2 cm. 

15/   

16/  Určete obsah trojúhelníku ABD, pomocí údajů o trojúhelníku ABC. 

 

16/   

17/  Trojúhelník má délky stran 2 cm, 3 cm a 4 cm. Každou jeho stranu zvětšíme o 3 cm. 
O kolik centimetrů se zvětší jeho obvod? 

17/   



18/  Určete obsah trojúhelníku DEC, jestliže obsah trojúhelníku ABC je 12 cm2, bod S je střed 
úsečky CP, t je rovnoběžka s AB. 

 

18/   
 

19/  Když jednu stranu obdélníka 2krát zvětšíme a druhou 2krát zmenšíme, jeho obvod se 
nezmění.                                                                                                                      ANO  -  NE 

19/   

20/ Výšky kosočtverce nejsou shodné.                                                                       ANO  -  NE 

20/   

21/  Obvod čtverce je 14 cm. Určete obvod čtverce, zvětšíme-li stranu původního čtverce 
2krát. 

21/   

22/  Bazén tvaru obdélníka dlouhý 20 m a široký 5 m zaujímá plochu 100 m2.        ANO  -  NE 

22/   

23/  Obsah čtverce je 81 cm2. Určete obsah čtverce, zvětšíme-li stranu původního čtverce 
3krát. 

23/   

24/  Určete obsah žlutě vybarveného obrazce, jestliže víte, že strana a je dlouhá 22 cm. 

 

24/   



25/  Mají-li čtverec a kosočtverec strany stejných délek, rovnají se i velikosti jejich obsahů. 

                                                                                                                                 ANO  -   NE 

25/   

26/  Rovnostranný trojúhelník má obvod 21 cm. Jak dlouhá je každá jeho strana? 

26/   

27/  Vypočítejte  obsah rovinného obrazce vyznačeného ve čtvercové síti o straně délky 1 cm. 

 

27/   

28/  Kolik metrů pletiva je třeba na oplocení čtvercové zahrady o výměře 3600 m2. 

28/   

29/  Trojúhelník má délky stran 60 cm, 5 dm a 70 cm. Kolik centimetrů měří jeho obvod? 

29/   

30/  Strany kosodélníku mají délky 5 cm, 4 cm. Výška příslušná k delší straně měří 4,8 cm. 
Určete výšku příslušnou ke druhé straně. 

30/   

31/  Vypočítejte obsah trojúhelníku, ve kterém je dáno: c = 9 dm, vc = 8 dm. 

31/   

32/  Vypočítejte obsah rovinného útvaru vyznačeného ve čtvercové síti o straně délky 2 cm.   

 

32/   



33/  Obdélník má délky stran 4 m a 6 m. Každou jeho stranu zvětšíme o 1 m. O kolik metrů se 
zvětší jeho obvod? 

33/   

34/  Vypočítejte obsah obrazce na obrázku. 

 

34/   

35/  Pavel má v pokoji nový koberec tvaru obdélníku o délkách stran 3 m a 2,5 m. Všude po 
okrajích ho polepí lepicí páskou. Kolik metrů pásky si musí Pavel připravit? 

35/   

 

 

 

 

 

Pomocí nápovědy (výsledků) zjistěte tajné čtyřciferné číslo (kód): 

10           D 18           T ANO   E, É, Ě 40           N 11           U 9            Ř 

25           M 1444        K 8             Š 50            I 4             L 429         F 

128          D 1222        R 486         Z 108          Ó 3             K 36           H 

6             K 7             S 92           O 12           B 240         O 729         L 

32           P 34          CH 27           J NE        A,Á 242          K 24           Í 

256          P 180           C 28           D 35          M 99           S 289          Ž 
 

 

Zde zadejte tajný kód pro deaktivaci jaderné zbraně: 

    

 

 

 


