
Př. 1:  

Na obrázku jsou dva podobné 

trojúhelníky. Vypočítej obsah menšího 

z nich. 

 

Př. 2: Dítě měřící 1 metr vrhá v určitou 

dobu stín dlouhý 78 cm. Jak vysoký je 

strom, jehož stín ve stejnou dobu měří 

429 cm? 

Př. 3: Kolmo postavená třímetrová tyč 

má v určitou dobu stín délky 3,5 m. Jak 

vysoký je kaštan, jehož stín ve stejnou 

dobu měří 14 m? 

Př. 4: Na zemi je umístěné zrcátko tak, 

aby v něm člověk viděl celý strom 

stojící opodál. Člověk s výškou 1,75 m 

je od zrcátka vzdálen 0,5 m a strom je 

od zrcátka 1,3 m daleko. Jak vysoký je 

strom? 

 

Př. 5: Vypočítej rozměr x vyznačený na 

obrázku. 
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