
Př. 1: Sestroj síť hranolu s podstavou 

rovnoramenného lichoběžníku 

s rozměry (𝑎 = 4𝑐𝑚; 𝑏 = 2,5𝑐𝑚; 
𝑣𝑎 = 2 𝑐𝑚). Výška hranolu je 7 cm.  

Př. 2: Vypočítej objem a povrch 

trojbokého hranolu ABCDEF s 

podstavou rovnoramenného 

trojúhelníku. Základna podstavy 

měří 16 cm, rameno 10 cm, vc = 6cm. 

Výška hranolu je 9 cm. 

Př. 3: Kolik korun zaplatíme za 

lepenku potřebnou k pokrytí celé 

střechy před deštěm, stojí-li 1 m2 

lepenky 80 Kč? Střecha má tvar 

tříbokého hranolu, štít je široký 8 m, 

vysoký 3,5 m. Délka střechy je 7,5 m. 

Prohlédni si obrázek. 

 

 

Př. 4: Kolik litrů benzínu je v nádrži 

tvaru čtyřbokého hranolu s 

podstavou kosočtverce o straně  

25 cm a výšce 20 cm? Benzín sahá 

do 4/5 výšky nádrže. Výška nádrže je 

50 cm. 
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