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Hranoly – slovní úlohy 

 
1. Jakou hmotnost má trám z borového dřeva 8 m dlouhý s obdélníkovou 

podstavou 20 cm a 26 cm? Hustota dřeva je 0,06 kg /dm3. 
 
2. Kolik m3 zeminy bylo vykopáno, byl-li příkop 54 m dlouhý, 6 dm hluboký, nahoře 

1,6 m a dole 1,2 m široký? 
 
3. Vodojem má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu s podstavnou hranou 3,6 m. 

Ve vodojemu je 68 hl vody. Do jaké výše sahá voda? 
 
4. Jakou hmotnost má pískovcový kvádr o délce hran 35 cm, 4 dm a 5 dm, když 

hustota pískovce je 2,4 g/cm3? 
 
5. Na zahrádku tvaru obdélníku o rozměrech 15 m a 10 m se přinese 30 konví na 

zalití po 8 litrech vody. Při menším dešti spadly na zahradu 2 mm vody. Kdy byl 
záhon lépe zavlažen? 

 
6. Nádoba tvaru hranolu je 0,7 m dlouhá, čtvrtinu metru široká. Vypočítej, jak je 

tato nádoba hluboká, když se do ní vejde 56 l tekutiny. 
 
7. V bazénu tvaru kvádru o rozměrech dna 25 m a 640 cm je 1 920 hl vody. Jaká 

je hloubka bazénu, je-li hladina vody 0,5 m od okraje bazénu? 
 
8. Kolik metrů je vysoká skleněná tabule o tloušťce 8 mm, šířce 85 cm a hmotnosti 

53,55 kg, má-li 1 dm3 skla hmotnost 2 500 g. 
 
9. Nosnost nákladního auta je 10 t. Uveze najednou 200 dubových prken 

s rozměry 30 cm, 4 m a 30 mm, je-li hmotnost 1 dm3 dubového dřeva 0,7 kg? 
 
10. Kolik dm2 papíru je třeba na polepení pěti krychlí s hranou délky 6 cm? 
 
11. Vypočítej cenu tapet do dětského pokoje s rozměry podlahy 3 m a 4,5 m a 

výškou 2,5 m, víš-li že cena 1 m2 tapet je 150 Kč a rozměry okna jsou 1,8 m a 
1,5 m a rozměry dveří 80 cm a 2 m. 

 
12. Čtvrtkilogramové balení másla má tvar kvádru s rozměry 10 cm, 7,5 cm a 

3,5 cm. Z mlékárny je přiváženo v krabicích po 50 ks. Určete nejmenší možnou 
výšku této krabice, jestliže má její dno šířku 20 cm a délku 37,5 cm. 

 
13. Hranol ze stříbra má podstavu tvaru pravoúhlého trojúhelníka s odvěsnami 3 cm 

a 4 cm. Jeho výška je 10 cm. Druhý hranol má stejné rozměry, ale je zhotoven 
ze zlata. Hustota stříbra ρAg = 10,5 g/cm3, hustota zlata ρAu  = 19,3 g/cm3. 
Odhadni, který hranol má větší hmotnost a kolikrát. Zjisti, který hranol je těžší a 
o kolik g.   
 

14. Je možné, aby žák 8. třídy unesl na rukou korkový kvádr s rozměry 0,5 m, 0,5 m 
a 1,2 m? Hustota korku  ρ = 300 kg/m3. 

 



15. V papírové krabičce tvaru čtyřbokého hranolu s vnitřními rozměry 6 cm, 3 cm a 
1 dm je lahvička obsahující 60 ml parfému. V jakém poměru jsou objemy 
parfému a krabičky? 

 
16. Kolik hektolitrů vody se vejde do jímky s podstavou čtverce o straně 1,2 m a 

výšce 1,9 m? 
 
17. Kolik m3 slámy je uskladněno ve stodole tvaru kvádru s obdélníkovou podstavou 

o stranách 17 m, 8 m a výškou 4,5 m, je-li zaplněna ze dvou třetin? 
 
18. Jáma na vápno má tvar čtyřbokého hranolu s rozměry 2 m, 1,8 m a 1,5 m. 

Vypočítej objem hromady z vykopané zeminy, který v důsledku načechrání je o 
1/5 větší než objem jámy. 

 
19. Krabice má tvar trojbokého hranolu. Podstavou je pravoúhlý trojúhelník 

s odvěsnami 60 cm a 80 cm a přeponou 100 cm. Výška hranolu je 200 cm. 
Nakresli síť hranolu.  Vypočítej objem krabice. Urči její povrch (počítej i víko). 

 
20. Kolik m2 obkladaček bude potřeba na obložení dna a stěn bazénu o délce 50 m, 

šířce 25 m a hloubce 3 m? Kolik hl vody se vejde do bazénu? 
 
21. Urči hmotnost 100 borových prken s rozměry 25 cm, 4 m  a 15 mm, je-li hustota 

borového dřeva ρ = 500 kg/m3. 
 
22. Nakresli síť trojbokého hranolu s podstavou pravoúhlého trojúhelníka 

s odvěsnami 6 cm, 8 cm a přeponou 10 cm. Hranol je 20 cm vysoký. Urči jeho 
povrch a objem.  

 
23. Kolik litrů vody se vejde do nádoby tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu, má-li 

podstava čtverce hranu 0,2 m a výška hranolu je 30 cm? 
 
24. Nakresli síť 10 cm vysokého čtyřbokého hranolu, jehož podstavou je kosodélník 

se stranami 6 cm a 7 cm a výškou ke kratší straně 5 cm. Urči povrch tohoto 
hranolu a vyjádři jej v dm2.  

 
25. Vypočítej objem skleněného broušeného hranolu, jehož podstava je pravoúhlý 

rovnoramenný trojúhelník  s odvěsnami délky 3 cm. Výška hranolu je 1 dm. 
 
26. Skladová hala má rozměry 50 m, 12 m a 6,4 m. Jaká je hmotnost vzduchu 

v hale, jestliže je hustota vzduchu ρ = 1,293 kg/ m3? 
 
27. Kolik litrů vody si musíme připravit k vrchovatému naplnění akvária o rozměrech 

dna 7,5 dm a 40  cm, když je  akvárium 0,5 m vysoké ? Kolik m2 skla  potřeboval 
sklenář na jeho výrobu? 

 
28. Kolik papíru je potřeba na obal kovového pravítka tvaru pravidelného trojbokého 

hranolu, jeli jeho délka 10 dm a podstavou je rovnostranný trojúhelník se 
stranou 8 cm a výškou 5cm. Jaká je hmotnost pravítka, je-li hustota kovu 
7,5g/cm3? Načrtni obrázek a zapiš všechny potřebné vzorce.  

 



29. Vypočítej hmotnost želatiny, kterou si kupuješ jako hranol, je-li jeho délka 20 cm 
a podstavou je rovnoběžník-kosočtverec se stranou 9 cm a výškou 6cm. 
Hustota želatiny je 1,25g/cm3. Kolik celofánu je potřeba na obal? Načrtni 
obrázek a zapiš všechny potřebné vzorce.  

 
30. Kolik m3 hlíny je nutné odvézt z výkopu tvaru hranolu, který má délku 10 m a 

podstavou je rovnoramenný lichoběžník se základnami 100cm a 60 cm, rameny 
8 0cm a výškou 50 cm. Kolik m2 betonových desek bude potřeba na obložení 
výkopu bez horní základny? Načrtni obrázek a zapiš všechny potřebné vzorce. 

 
31. Vypočítej, jestli se 5 litrů vejde do trojbokého hranolu s podstavou pravoúhlý 

trojúhelník se stranami 24 cm, 20 cm a 25 cm. Výška hranolu je 30 cm.  
 
32. Kolik litrů vody lze nalít do nádoby tvaru pravidelného trojbokého hranolu 

(=podstavou je rovnostranný trojúhelník) s podstavnou hranou 20cm, výškou 
15cm a výškou 30cm?  

 
33. Kolik m2 plechu je potřeba na povrch čtyřbokého hranolu s postavou 

rovnoběžník (strany 5 cm a 4 cm a výška 3 cm), je-li výška hranolu 40 cm. 
Nakresli síť hranolu.  

 
34. Vypočítej objem sena pod střechou a m2 na povrch střechy tvaru hranolu s 

podstavou lichoběžník, je-li délka základen 10 m a 15 m a výška lichoběžníka je 
8 m. Délka střechy je 20 m. Na plochu střechy je potřeba přidat 10% navíc.  

 
 
35. Vypočítej spotřebu kovu a jeho hmotnost (hustota kovu je 8g/cm3) na pravítko o 

délce 30cm, je-li jeho průřez lichoběžník o stranách 3 cm a 2 cm a výška je 
0,5 cm. 


