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ANOTACE 

Tato práce se věnuje slovním úlohám z přírodních věd, jejichţ hlavním matematickým 

aparátem jsou kruţnice, kruh, koule a jejich části. Práce je rozdělena na tři hlavní části – 

část o slovních úlohách, část o vyuţitém matematickém aparátu ve slovních úlohách a část 

obsahující slovní úlohy z přírodních věd. 

V první části je vymezen pojem slovní úloha a popsáno, jak slovní úlohy řešit. Druhá část 

obsahuje matematický aparát vyuţitý ve slovních úlohách v části třetí. Třetí část je sbírka 

slovních úloh z přírodních věd, rozdělená na úlohy řešené na základní a střední škole. 

Jednotlivé slovní úlohy jsou uvedeny pořebným teoretickým základem z přírodních věd, na 

který navazuje zadání a řešení úloh. Ve třetí části jsem většinu slovních úloh vytvořila 

sama. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ANNOTATION 

This work deals with word problems from natural sciences whose main mathematical 

apparatus are circle, sphere and their parts. The work is divided into three main parts – part 

about word problems, part about used mathematical apparatus in word problems and part 

containing verbal tasks from sciences. 

The first part defines the word problems and describes how to solve the problems. The 

second part contains the mathematical apparatus used in the word problems in part three. 

The third part is a collection of verbal tasks from the sciences, divided into the taskes 

solved at primary and secondary schools. The individual vocabulary is presented as a 

necessary theoretical basis of sciences. In the third part, I created most of the vocabulary 

myself. 
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1 Úvod 

Uţ jako ţákyně na prvním stupni základní školy jsem si všimla, ţe slovní úlohy dělaly 

problémy většině dětí ze třídy a ani já jsem nebyla výjimkou. Pokud jsem úlohu nechápala, 

učila jsem se postup nazpaměť. Ale typů slovních úloh přibývalo a naučené postupy jsem si 

nedokázala zapamatovat všechny. Aţ při přijímacích zkouškách nanečisto na osmileté 

gymnázium jsem si uvědomila, ţe musím zadání číst alespoň dvakrát, a to i v průběhu řešení 

úlohy, a více nad ním přemýšlet. V testu byla úloha týkající se přílivu, odlivu a lodi, na níţ 

byl ţebřík. Úkolem bylo zjistit, kam voda na ţebříku vystoupá při přílivu. Převáţná většina 

úlohu počítala a nedošlo nám, ţe loď, která je dostatečně daleko od břehu, svůj ponor 

nezmění. Od té doby se pro mě řešení slovních úloh stalo výzvou a volnočasovou aktivitou.  

O pár let později jsem začala doučovat matematiku ţáky mladší, neţ jsem byla já, a u této 

práce jsem zůstala aţ doposud jen s tím rozdílem, ţe na věku doučovaného jiţ nezáleţí. 

Po dobu, co doučuji, se často setkávám s otázkou: „K čemu mi to bude?“ Kdyţ jsem poprvé 

nedokázala odpovědět, donutilo mě to přemýšlet, jak k výkladu dané látky přidat praktické 

vyuţití v ţivotě či v jiných vědních oborech. Od té chvíle se ve výuce snaţím propojit 

přírodní vědy a matematiku a ukázat tím ţákům, ţe matematika je všude kolem nás. 

Psaní bakalářské práce na téma Vyuţití matematických výpočtů při řešení úloh z přírodních 

věd pro mě byla příleţitost vytvořit sbírku slovních úloh, kde Honzík poznává les a zahradu, a 

propojit tak přírodu, přírodní vědy a matematiku. 

Bakalářskou práci jsem z praktických důvodů rozdělila do tří částí.  

V první části práce se věnuji slovním úlohám obecně. Nejdříve je vymezen pojem slovní 

úloha, poté je popsáno, jak slovní úlohy řešit. 

Podívám-li se kolem sebe, zjistím, ţe mnoho věcí v přírodě má přibliţně tvar kruţnice, kruhu 

nebo koule (např. Slunce, Měsíc, Země, rozkvetlá květina, jablko). Hlavním vyuţívaným 

matematickým aparátem, který je popsán v druhé části, se tedy staly kruţnice, kruh, koule a 

jejich části. Dalšími matematickými aparáty jsou lineární a kvadratické rovnice, soustavy 

rovnic, diagramy a trojčlenka. V praktické části je vyuţit i další matematický aparát, kterým 

je Pythagorova věta a goniometrické funkce. 

Další část tvoří samotné slovní úlohy na téma Jak Honzík poznává les a zahradu. Tato část je 

rozdělena na úlohy pro ţáky na druhém stupni základní školy a na úlohy pro ţáky na střední 

škole. Přírodní vědy jsou velice obsáhlé a jednotlivé úlohy jsou z různých oblastí, proto jsem 
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u kaţdé úlohy uvedla potřebný teoretický základ z přírodní vědy, po kterém následuje 

samotné zadání a řešení slovní úlohy. Většinu úloh jsem vytvořila sama, u těch, které jsem 

převzala z jiné literatury, uvádím zdroj přímo v textu. Inspirací pro psaní úloh pro mě byly 

doposud získané zkušenosti s doučováním, studium na střední a vysoké škole a mé největší 

koníčky, kterými jsou příroda, procházky, turistika a především houbaření. 
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2 Slovní úloha 

2.1 Pojem slovní úloha 

Vymezení pojmu slovní úloha se v jednotlivých odborných publikacích liší, a není tedy zcela 

jednoznačné. Například Blaţková a kol. (2007, str. 4) vymezují slovní úlohu krátce, ale 

výstiţně jako „úlohy, ve kterých je souvislost mezi danými a hledanými údaji vyjádřena 

slovní formulací.“ Kuřina (1989, str. 61) je ve vymezení pojmu méně obecný neţ Blaţková 

a kol. (2007) a říká, ţe slovní úlohy jsou „úlohy, v nichţ je obvykle popsána určitá reálná 

situace (např. s ekonomickou, přírodní, fyzikální, společenskou či jinou tematikou) a úkolem 

řešitele je určit odpovědi na poloţené otázky.“ 

Vyšín (1962, str. 104) uvádí, ţe „slovními úlohami bývají zpravidla  nazývány úlohy 

aritmetické nebo algebraické formulované slovy, nikoli matematickými symboly, nebo úlohy 

z praxe, jejichţ řešení vyţaduje rozřešení aritmetické nebo algebraické úlohy.“ Slovní úlohy 

Vyšín (1962) rozděluje na matematické úlohy a na úlohy matematického charakteru. 

Matematické úlohy jsou tvořeny výroky s minimálním počtem matematických symbolů. 

Příkladem jsou konstrukční úlohy. Témata úloh matematického charakteru jsou ze ţivota, 

technické praxe či přírodních věd. Dále Vyšín (1962, str.111) zdůrazňuje, ţe „ţádnou slovní 

úlohu nelze řešit, pokud nebyla jasně formulována jako matematická úloha,“ a říká, ţe je třeba 

ţákům připomenout či objasnit některé přírodovědné poznatky potřebné k řešení a pochopení 

úlohy. 

Odvárko (1990) dělí slovní úlohy na matematické a na slovní úlohy s nematematickým 

obsahem. Matematické slovní úlohy mají aritmetický, algebraický nebo geometrický obsah. 

Příkladem úlohy s aritmetickým a algebraickým obsahem je v (Odvárko, 1990, str. 207) 

úloha: „Součet čísla a jeho druhé odmocniny je 600. Určete toto číslo.“ Příkladem 

geometrické úlohy je v (Odvárko, 1990, str. 208): „Vyšetřete mnoţinu všech rovin v prostoru, 

které mají od dvou daných bodů  ,   stejné vzdálenosti.“ Slovní úlohy s nematematickým 

obsahem jsou v (Odvárko, 1990, str. 216) uvedeny jako „úlohy s textem, ve kterém se zjevně 

vyskytuje aspoň jeden termín nepatřící do jazyka ţádné matematické teorie.“ 

Blaţková a kol. (2007) rozdělují slovní úlohy na jednoduché a sloţené, přičemţ pracují 

s úlohami, které mají pouze aritmetický a algebraický obsah. K vyřešení jednoduché úlohy 

stačí jedna početní operace. Sloţené úlohy obsahují alespoň dvě početní operace a jejich 

cílem je vytvořit dílčí jednoduché úlohy, které na sebe navazují a vedou k odpovědi na danou 

otázku. 
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V této práci se budeme zabývat sloţenými slovními úlohami s tématikou z přírodních věd, 

ve kterých je popsaná určitá reálná situace. Vycházíme tedy z definice slovní úlohy podle 

Kuřiny (1989) a z rozdělení slovních úloh podle Blaţková a kol. (2007). 

2.2 Řešení slovních úloh 

V (Kuřina, 1989, str. 61) je uvedeno, ţe „jedním z důleţitých cílů ve vyučování matematice je 

naučit ţáky matematiku aplikovat.“ Na základní škole k tomu slouţí právě řešení slovních 

úloh, kde hledáme odpověď na otázku v textu úlohy. Podle (Kuřina, 1989) máme dvě 

moţnosti, jak odpověď nalézt. Buď provedeme příslušné experimentování v realitě, 

nevýhodou ale mohou být časové moţnosti či nedostatek prostředků pro experiment, nebo 

úlohu vhodným způsobem modelujeme a tím získáme odpověď na poloţenou otázku. Modely 

rozlišujeme na: 

 činnostní, 

 ikonické (obrázek, schéma), 

 symbolické. 

Jako příklad činnostního modelu uvádí Kuřina (1989) skupinu oblázků reprezentující stádo 

ovcí. Ikonický model je přepis úlohy s minimálním počtem slov a s názorným vyjádřením 

vztahů v reálné situaci. Symbolický model popisuje Kuřina (1989, str. 62) jako určitou 

reálnou situaci „v jednoduchém konvenčním jazyku. Obvykle se přitom uţívá symbolů pro 

prvky mnoţin, pro mnoţiny, relace a operace tak, jak byly zavedeny v matematice.“ Tyto 

modely pomáhají najít řešení úlohy. 

Vyšín (1962) uvádí dva způsoby řešení slovních matematických úloh, a to řešení vhodným 

výpočtem, nebo „úsudkem“. Prvním způsobem se dají řešit i sloţitější úlohy, ale například 

konstrukční úlohu lze řešit pouze „úsudkem“. Vyšín (1962) rozděluje metody řešení do dvou 

skupin: 

 analytická metoda, 

 syntetická metoda. 

Ve (Vyšín, 1962, str. 110) se „analytická metoda obvykle charakterizuje tím, ţe vycházíme 

z otázky úlohy a pátráme po dalších údajích, které je třeba získat, abychom na otázku mohli 

odpovědět. Tak pokračujeme tak dlouho, aţ dospějeme k číslům, která lze vypočíst jedním 

početním výkonem z údajů daných v textu úlohy. Naproti tomu při tzv. syntetické metodě 

určujeme z předem daných údajů údaje další, aţ se dopracujeme k odpovědi na otázku úlohy.“ 
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Vyšín (1962) poukazuje na to, ţe se analytická a syntetická metoda týká spíše úloh 

matematického charakteru. Protoţe má syntetická metoda nevýhody, například nám mohou 

uniknout další řešení slovní úlohy, nazývá ji Vyšín (1962) experimentováním. Před jejím 

pouţití je tedy potřeba výsledky ověřit řešením úlohy s úplným rozborem. 

Řešení slovních úloh matematického charakteru rozděluje Vyšín (1962) do několika kroků: 

1. Před samotným řešením úlohy je potřeba ţákům připomenout některé přírodovědné či 

technické poznatky, které je nutné znát pro pochopení textu úlohy. 

2. Nalezneme neznámý matematický objekt. 

3. Zvolíme pomocné neznámé objekty vycházející z otázky úlohy. 

4. Zformulujeme matematickou úlohu. 

5. Rozřešíme matematickou úlohu. 

6. Provedeme zkoušku. 

7. Napíšeme slovní odpověď na otázku úlohy. 

Podobné dělení metod, které uvádí Vyšín (1962), pouţívají Blaţková a kol. (2007). 

Analytickou metodu definují pomocí otázek: „Co máme vypočítat?“ a „Co k tomu 

potřebujeme? Které z potřebných údajů jsou známy ze zadání úlohy?“ Dále rozlišují mezi 

dvěma situacemi
1
: 

 všechny potřebné údaje jsou obsaţeny v textu úlohy, 

 zadání úlohy všechny údaje neobsahuje. 

Ve druhém bodě je potřeba text dále analyzovat a zjistit, jak zbylé údaje získat. Poté 

provedeme matematizaci úlohy, tím získáme matematickou úlohu, kterou vyřešíme. 

V (Blaţková a kol., 2007) je navíc uveden postup analyticko-syntetický, který při řešení 

slovních úloh vyuţívá jak metody analytické, tak metody syntetické. 

Pro úspěšné řešení slovních úloh uvádějí Blaţková a kol. (2007) základní fáze postupu: 

 porozumění textu (ţák musí pochopit, na co se úloha ptá a které údaje jsou zadány), 

 rozbor (sledujeme, které údaje jsou zadány a které je třeba vypočítat), 

 matematizace reálné situace (zapíšeme vztahy mezi zadanými a hledanými údaji a 

přepíšeme text slovní úlohy do matematického vyjádření), 

 odhad výsledku (například určení řádu čísla, které bude výsledkem, nebo určení 

jednotky, v  teré bude výsledek vyjádřen), 

                                                 
1
 Vyšín (1962) a Blaţková a kol. (2007) se nezabývají úlohami s nadbytečnými údaji. 
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 řešení matematické úlohy (pomocí algoritmů), 

 zkouška správnosti (vzhledem k zadání slovní úlohy), 

 odpověď na otázku slovní úlohy. 

Stejně jako mnozí jiní autoři odborných publikací hovoří také Odvárko a Kadleček (2006) 

o tom, ţe je nutné, aby ţáci před samotným řešením slovní úlohy porozuměli obsahu textu a 

aby pochopili jednotlivá fakta a vztahy mezi nimi. Úvodní částí řešení slovních úloh je podle 

(Odvárko, Kadleček, 2006) rozbor, čímţ je myšlena vhodná volba neznámé (neznámých), 

určení všech známých údajů a nalezení vztahu mezi neznámou (neznámými) a zadanými 

údaji. Druhou částí postupu je řešení zformulovaného matematického problému. A třetí částí 

řešení je zkouška, pomocí které ověřujeme, zda získaný výsledek vyhovuje všem podmínkám 

slovní úlohy.  

„Slovní úlohy obvykle neodráţejí a nepopisují realitu v celé její šíři a ve všech detailech. 

Bývá v nich řada zjednodušení, která jsou zde především proto, aby ţáci byli schopni daný 

problém matematizovat a vyřešit.“ (Odvárko, Kadleček, 2006, str. 43) 

2.2.1 Řešení úloh podle vzorců 

Na druhém stupni základní školy a na střední škole se často setkáváme s úlohami, které se řeší 

pomocí vzorců. Vyšín (1962) ve vzorci pokládá dané i hledané prvky za proměnné a řešení 

úlohy pak spočívá v dosazení hodnot za nezávisle proměnné a ve vypočítání příslušných 

hodnot závisle proměnných. Hovoří o tzv. funkčním řešení úloh, kde se část řešení redukuje 

na stanovení definičních oborů příslušných funkcí. A je důleţité, aby tyto definiční obory byly 

uvedeny spolu s funkcemi. 

2.2.2 Práce se vzorci 

Odvárko a Kadleček (2006) uvádí, ţe vzorce ţáci chápou jako zkratky matematických vztahů, 

do kterých se učí správně dosazovat. Později, kdyţ se ţáci seznámí s úpravami algebraických 

výrazů, dostane práce se vzorci hlubší smysl. Ţáci se naučí vyjadřovat neznámou ze vzorce 

nebo vzorce různě upravovat. Někteří dokonce sestaví nové vzorce za pouţití těch, které 

znají, nebo těch, které si najdou v matematických tabulkách. Dokáţí také zdůvodnit platnost 

některých vzorců. 
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3 Matematický aparát využitý v práci 

3.1 Rovnice 

Vztah  ( )   ( ), kde    , nazývá Polák (1972) rovnicí s neznámou  ;  ( ) se nazývá 

levá strana rovnice,  ( ) pravá strana rovnice. Je-li  ( )   , říkáme, ţe rovnice je 

v anulovaném tvaru. Číselný obor   se nazývá obor řešení rovnice. Čísla    , která 

vyhovují dané rovnici,  se nazývají kořeny nebo řešení rovnice. 

3.1.1 Ekvivalentní úpravy rovnic 

Podle (Odvárko, 1990, str. 94) ekvivalentními úpravami rovnice řešené v mnoţině  ,    R, 

jsou
2
: 

(1) „K oběma stranám rovnice přičítáme výraz definovaný na  . 

(2) Obě strany rovnice násobíme výrazem, který je definován na  , ale nenabývá tam 

nulové hodnoty. 

(3) Obě strany rovnice umocníme na druhou v případě, ţe obě strany rovnice nabývají 

v   jen nezáporné hodnoty, případně jen nekladné hodnoty. 

(4) Obě strany rovnice odmocníme dvěma v případě, ţe obě strany rovnice nabývají v   

jen nezáporné hodnoty. 

(5) Obě strany rovnice umocníme -1 v případě, ţe obě nabývají jen nenulové hodnoty.“ 

3.1.2 Lineární rovnice 

Polák (1972, str. 166) definuje lineární rovnice takto: „Rovnice  ( )   ( ) s neznámou  

    se nazývá lineární rovnice neboli rovnice 1. stupně, jestliţe ji lze vyjádřit 

(ekvivalentními úpravami) ve tvaru     , kde    ,    ,    .“
3
 

Lineární rovnice má tedy právě jeden kořen   
 

 
. 

Je-li v rovnici      koeficient    , pak rovnice není lineární. Je potřeba provést diskuzi 

řešení. Pro     má rovnice nekonečně mnoho řešení, pro     nemá rovnice ţádné řešení. 

3.1.3 Kvadratická rovnice 

V (Polák, 1972, str. 178) je uvedena definice kvadratické rovnice takto: „Rovnice  

 ( )   ( ) s neznámou     se nazývá kvadratická neboli rovnice 2. stupně s reálnými 

                                                 
2
 Mnoţina všech reálných čísel se označuje R. 

3
 Mnoţina všech komplexních čísel se označuje K. 



14 

 

koeficienty, jestliţe ji lze vyjádřit (ekvivalentními úpravami) v anulovaném tvaru  

          , kde    ,    ,    ,    ." 

Výraz     se nazývá kvadratický člen,   je koeficient kvadratického členu,    je lineární 

člen,   koeficient lineárního členu a   je absolutní člen. 

Pro     má kvadratická rovnice tvar         a nazýváme ji ryze kvadratickou.  

Pro     má kvadratická rovnice tvar          a nazýváme ji kvadratickou rovnicí 

bez absolutního členu. Je-li koeficient u kvadratického členu roven jedné, jedná se 

o kvadratickou rovnici v normovaném tvaru.  

Diskriminantem kvadratické rovnice je výraz         . 

V (Polák, 1972, str. 179) je uvedena věta o řešitelnosti kvadratické rovnice: „Je-li    , má 

kvadratická rovnice právě dva reálné různé kořeny, je-li     má právě dva sobě rovné 

reálné kořeny (dvojnásobný reálný kořen), je-li    , nemá v oboru reálných čísel   ţádný 

kořen, v oboru komplexních čísel   má právě dva komplexně sdruţené kořeny.“ 

Je-li diskriminant nezáporný, vyjádříme kořeny kvadratické rovnice vzorcem      
   √ 

  
. 

Pro záporný diskriminant platí vzorec      
    √| |

  
. 

3.1.4 Soustavy rovnic 

Rovnice o   neznámých vyjadřuje úlohu určit všechny uspořádané  -tice čísel z daného 

číselného oboru  , pro něţ dané funkce  ,   proměnných   ,   , …,     jsou definovány 

a nabývají týchţ funkčních hodnot. 

V (Polák, 1972, str. 221) je definována soustava rovnic takto: „Zpravidla se neuvaţují 

jednotlivé rovnice o dvou, resp. více neznámých, nýbrţ několik takových rovnic, které mají 

být splněny zároveň, mluvíme pak o soustavě rovnic o dvou, resp. více neznámých (z oboru 

   ). Mezi jednotlivé rovnice soustavy bychom měli psát znak ˄ („a zároveň“). Obvykle 

se však mezi nimi píše čárka a rovnice se píší pod sebou.“ 

Bartsch (1983, str. 227) uvádí, ţe „k jednoznačnému určení mnoţiny všech řešení soustavy 

rovnic s   neznámými je třeba   vzájemně nezávislých a vzájemně si neodporujících rovnic. 

Způsob řešení záleţí v tom, ţe se   rovnic s   neznámými postupně redukuje na jednu rovnici 

s jednou neznámou. Pomocí hodnoty jedné neznámé vypočtené z této rovnice lze postupně 

najít hodnoty ostatních neznámých. Máme-li soustavu   vzájemně nezávislých rovnic 

s   neznámými (   ), pak     proměnných zvolíme za volné parametry (nezávisle 
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proměnné). Za tyto proměnné lze dosadit libovolné hodnoty z oboru soustavy rovnic. Obor 

pravdivosti   soustavy rovnic se rovná průniku oborů prvadivostí   ,   , …,   :  

         …    .“ 

Při řešení soustavy rovnic chceme, jak uvádí Polák (1972), soustavu zjednodušit pomocí 

důsledkových úprav, to znamená, ţe řešení zjednodušené soustavy vyhovuje všem rovnicím 

původní soustavy. 

Důsledkovými úpravami soustav rovnic v (Polák, 1972, str. 222) jsou: 

 „nahrazení libovolné rovnice soustavy rovnicí důsledkovou, 

 vynásobení všech rovnic soustavy čísly z daného oboru řešení a sečtení získaných 

rovnic, 

 dosazení neznámé nebo výrazu s neznámou vypočteného z jedné rovnice do ostatních 

rovnic soustavy; pokud uvaţovaný výraz nemá smysl pro některé hodnoty neznámých, 

je třeba samostatně určit (dosazením), zda přicházejí v úvahu jako řešení.“ 

Polák (1972) rozlišuje dvě základní metody
4
, kterými řeší soustavy rovnic: 

 metoda sčítací, 

 metoda dosazovací. 

Při sčítací neboli adiční metodě chceme rovnice sečíst tak, aby se jedna neznámá vyloučila. 

Toho docílíme tím, ţe rovnice soustavy vynásobíme nenulovými vhodně zvolenými čísly. 

Smyslem metody dosazovací neboli substituční je vyjádření neznámé z jedné rovnice 

soustavy a dosazení tohoto vyjádření do ostatních rovnic soustavy. Tím opět docílíme 

eliminace jedné neznámé. V postupu řešení soustav rovnic se tyto metody mohou aplikovat 

obě a to i vícekrát. 

3.2 Matematická statistika: diagramy 

Polák (1972) uvádí, ţe matematická statistika vychází ze shromáţděného statistického 

materiálu a zabývá se roztříděním získaného statistického materiálu, výpočtem statistických 

charakteristik a jejich rozborem. 

Statistický soubor mohou být osoby, věci, jevy apod., jedná se o mnoţinu předmětů 

pozorování, které mají společnou vlastnost. Jednotlivé prvky této mnoţiny se nazývají 

                                                 
4
 Na střední škole se pro řešení dvou rovnic o dvou neznámých pouţívá metoda porovnávací. Obě rovnice 

upravíme tak, ţe vyjádříme stejnou neznámou pomocí druhé neznámé. Pak porovnáme obě strany a tím 

dostaneme jednu lineární rovnici o jedné neznámé. 
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statistické jednotky a jejich společná vlastnost se nazývá znak, ten se obvykle značí  . 

Hodnoty znaku značíme   ,   , …,   , kde   je rozsah souboru, neboli počet všech jeho 

prvků.  V (Calda, Dupač, 1993, str. 132) definují četnost takto: „Často můţe znak   nabývat 

jen určitého počtu   různých hodnot, označme je   
 ,   

 , …,   
 . Pro kaţdou moţnou hodnotu 

  
  pak zjistíme, kolikrát se vyskytla mezi   ,   , …,   . Tomuto počtu    říkáme četnost 

hodnoty   
 . Součet četností všech moţných hodnot znaku se rovná počtu všech jednotek 

souboru: ∑   
 
     .“ Relativní četnost značíme    a je dána vzorcem    

  

 
. Vyjadřuje se 

desetinným číslem nebo procenty. Tabulku, v níţ jsou uvedeny hodnoty znaku a k nim 

příslušné četnosti, nazýváme rozdělením četností znaku  . 

Rozdělení četností můţeme znázorňovat graficky buď v pravoúhlé soustavě souřadnic 

(histogram četností, polygon četností) nebo kruhovým diagramem. 

V (Calda, Dupač, 1993, str. 134) je definován spojnicový a sloupkový diagram takto: 

„Spojnicový diagram neboli polygon četností získáme spojením bodů, jejichţ první 

souřadnice je hodnota kvantitativního znaku a druhá souřadnice je odpovídající četnost. 

Sloupkový diagram neboli histogram se pouţívá, jsou-li hodnoty znaku sdruţeny v intervaly; 

tyto intervaly tvoří základny sloupků, odpovídající četnosti udávají jejich výšky.“ Kruhový 

diagram je takové znázornění rozdělení četností kvalitativního znaku, kde různým hodnotám 

odpovídají kruhové výseče, pro které platí, ţe obsahy kruhových výsečí jsou úměrné 

četnostem. Kvalitativní znak je znak, jehoţ hodnoty se liší kvalitou; jedná se například o druh 

povolání nebo pohlaví. Pokud se hodnoty znaku liší číselnou velikostí, jedná se 

o kvantitativní znak. Kvantitativním znakem je například výška postavy nebo roční příjmy. 

3.3 Přímá úměra, nepřímá úměra, trojčlenka 

V Populární encyklopedii matematiky (1971, str. 617), která se v německém originále 

jmenuje Meyers Grosser Rechenduden, jsou uvedeny následující definice: 

„Nechť jsou dány dvě dvojice čísel  ,   a  ,  . Říkáme, ţe tyto dvojice jsou úměrné, platí-li 

 

 
 

 

 
;  ,  ,  ,    ;  ,   nazýváme vnějšími členy úměry a  ,   vnitřními členy úměry. 

Úměru lze zapsat rovněţ ve tvaru          , tzn. vynásobili jsme vnější a vnitřní členy 

mezi sebou. 

Dvě veličiny  ,   se nazývají přímo úměrné, jestliţe jejich podíl má konstantní hodnotu  

 : 
 

 
  . Tuto hodnotu nazýváme hodnotou úměry nebo koeficientem úměrnosti. 
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Nepřímo úměrné se nazývají dvě veličiny  ,  , jejichţ součin má konstantní hodnotu  

m:       .“  

Například hmotnost   a hustota   určitého tělesa jsou přímo úměrné veličiny. Jejich poměr je 

roven objemu tělesa  . Objem tělesa má konstantní hodnotu   
 

 
. Objem   a hustota   jsou 

nepřímo úměrné veličiny při konstantní hmotnosti  , kde       . 

V Populární encyklopedii matematiky (1971, str. 91) je popsána trojčlenka takto: „Trojčlenka 

je početní postup, kterého se v praktických výpočtech velmi často pouţívá. V trojčlence 

určujeme na základě tří známých veličin veličinu čtvrtou. Postupujeme při tom tak, ţe 

veličinu vztaţenou na určité mnoţství vztáhneme nejdříve na jednotku a nakonec na nové 

mnoţství. Při trojčlence nebo úměře pouţíváme násobení a dělení. Při úměře počítáme vţdy 

s pojmenovanými čísly. Z aritmetického hlediska je trojčlenka nejdůleţitějším pojítkem 

početních úkonů druhého stupně (násobení a dělení).“ 

Řešení slovních úloh pomocí trojčlenky rozděluje Populární encyklopedie matematiky (1971) 

na: 

(a) jednoduchou trojčlenku s přímou úměrností, 

(b) sloţenou trojčlenku s přímou úměrností, 

(c) jednoduchou trojčlenku s nepřímou úměrností, 

(d) trojčlenku s jednou přímou a jednou nepřímou úměrností. 

Jako příklad jednoduché trojčlenky s přímou úměrností uvádí Populární encyklopedie 

matematiky (1971, str. 91-92):  

„1 tucet knoflíků stojí 1,80 Kčs; koupíme 5 knoflíků. Určete cenu! 

Schéma: 

12 knoflíků stojí 1,80 Kčs 

5 knoflíků stojí ? Kčs 

Řešení: 

    

  
   

    

 
       

5 knoflíků stojí 0,75 Kč. 
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Vysvětlení: Nejdříve musíme provést přepočet mnoţství jednoho tuctu na jeden kus. Známý 

vztah v úloze je v schématu v prvním řádku, hledaný vztah pak v řádku druhém. Stejná 

pojmenování máme pod sebou. Hledané pojmenování je na konci schématu.“ 

Jako příklad jednoduché trojčlenky s nepřímou úměrností uvádí Populární encyklopedie 

matematiky (1971, str. 93): 

„Při trojčlence s nepřímou úměrností platí mezi oběma známými členy obrácená úměra 

neţ při trojčlence s úměrností přímou. 

Úloha: 

K zorání pozemku potřebovaly 3 pluhy 42 hodin. V příštím roce bude k zorání tohoto 

pozemku k dispozici 7 pluhů. Kolik hodin bude potřeba k jeho zorání? 

Schéma: 

3 pluhy potřebují 42 hodin 

7 pluhů potřebuje ? hodin 

Řešení: 

Nejdříve se ptáme na jednotku: „Kolik hodin potřebuje jeden pluh?“ Potřebuje přirozeně delší 

dobu neţ 3 pluhy, totiţ třikrát tak dlouhou, tj.      . 7 pluhů potřebuje proti tomu méně času, 

totiţ jednu sedminu doby, kterou potřebuje jeden pluh, to znamená: 

     

 
 
    

 
     

7 pluhů potřebuje k zorání pozemku 18 hodin.“ 

3.4 Kružnice a kruh
5
 

Bartsch (1983, str. 328) definuje kruţnici takto: „Kruţnicí   se středem   a poloměrem   

nazýváme mnoţinu právě těch bodů, které mají stejnou vzdálenost   od pevného bodu  , 

zvaného střed kruţnice  .“ 

Poloměrem nazýváme kaţdou úsečku, která splňuje následující dvě podmínky: jeden krajní 

bod je středem kruţnice, druhý krajní bod je libovolným bodem kruţnice. Poloměrem 

myslíme také délku kaţdé takové úsečky. 

                                                 
5
 Definice kruţnice, kruhu a jejich částí jsou uvedeny v rovině. 
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Průměr kruţnice značíme   a definujeme ho jako tětivu kruţnice, která prochází jejím 

středem, a jako délku takovéto tětivy. Mezi průměrem   a poloměrem   platí vztah     . 

Sečna rozdělí kruţnici   na dva oblouky kruţnice. Tyto oblouky mají společné dva body, 

které nazýváme krajní body obou oblouků. 

Označíme-li   a   krajní body oblouku kruţnice   se středem  , pak kaţdý úhel     

nazýváme středový úhel kruţnice. 

Označíme-li na kruţnici bod  , který je různý od bodů   a  , pak úhel     nazýváme 

obvodový úhel kruţnice. Velikost obvodového úhlu     je rovna polovině velikosti 

středového úhlu     .  

Mnoţinu všech bodů v rovině, pro jejichţ vzdálenost   od středu   kruţnice   platí, ţe    , 

nazýváme vnitřkem kruţnice. 

Mnoţinu všech bodů v rovině, pro jejichţ vzdálenost   od středu   kruţnice   platí, ţe    , 

nazýváme vnějškem kruţnice. 

Bartsch (1983, str. 328) definuje kruh takto: „Kruhem   se středem   a poloměrem   

nazýváme mnoţinu právě těch bodů, které mají od pevného bodu   (zvaného střed kruhu  ) 

vzdálenost nejvýše rovnu číslu  .“ 

Pomykalová (1993, str. 53) definuje kruhovou výseč takto: „Dva poloměry   ,   , rozdělí 

kruh na dvě části, které nazýváme kruhové výseče.“ 

Zvolíme-li na kruţnici   se středem   body  ,  ,    , pak sečna procházející body  , 

  rozdělí kruh   se středem   na dvě části, které nazýváme kruhové úseče. Kruhová úseč je 

tedy část kruhu vymezená tětivou    a obloukem kruţnice s krajními body  ,  . Povedeme-li 

bodem   přímku   kolmou na tětivu   , získáme průsečík   přímky   a tětivy   . Body, 

v kterých přímka   protne kruţnici  , označíme     . Výškou kruhové úseče (oblouku 

kruţnice), v které leţí bod  , rozumíme délku úsečky   . 

3.4.1 Vzájemná poloha dvou kružnic v rovině 

Pokud mají dvě kruţnice různé poloměry, mohou mít nejvýše dva společné body. 

Dvě kruţnice v rovině se společným středem nazýváme soustředné. Pokud mají různé 

poloměry, nemají ţádný společný bod a vytvářejí mezikruţí. Označíme-li jejich poloměry 

  ,    (     ), pak pro všechny body mezikruţí platí, ţe mají od bodu   vzdálenost alespoň 
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   a nejvýše   . Pokud jsou si poloměry kruţnic rovny, jsou kruţnice totoţné a mají 

nekonečně mnoho společných bodů. 

Dvě kruţnice v rovině, které nemají společný střed, nazýváme nesoustředné. Středná je 

úsečka, jejímiţ krajními body jsou středy takových kruţnic, a velikost této úsečky. Je-li 

středná větší neţ součet poloměrů kruţnic, nemají kruţnice ţádný společný bod. Leţí-li jedna 

kruţnice uvnitř druhé a středná je menší neţ rozdíl jejich poloměrů, pak kruţnice také nemají 

ţádný společný bod. Jeden společný bod mají kruţnice, které se dotýkají vně (resp. uvnitř) 

a vzdálenost středů je rovna součtu poloměrů (resp. absolutní hodnotě rozdílu poloměrů). 

Pro kruţnice protínající se ve dvou bodech platí, ţe středná je menší neţ součet poloměrů 

a zároveň větší neţ absolutní hodnota rozdílu poloměrů. 

3.4.2 Obvody a obsahy kružnice, kruhu a jejich částí 

V následující tabulce jsou shrnuty vzorce pro obsahy, obvody kruţnice, kruhu a jejich částí. 

Délka kruţnice (obvod kruhu)          

Obsah kruhu 
      

   

 
 

Délka oblouku kruţnice 
  

    

   
 

  je velikost příslušného středového úhlu ve 

stupňové míře. 

     

  je velikost úhlu v obloukové míře. 

Obsah kruhové výseče 
  

    

   
 

  
   

 
 
  

 
 

Obsah kruhové úseče 
  

  

 
(      ) 

Obsah mezikruţí    (  
    

 ) 

(     ) 
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3.5 Koule, kulová plocha a jejich části
6
 

V (Bartsch, 1983, str. 349-350) jsou uvedeny následující definice. 

„Koulí (resp. povrchem koule [kulovou plochou, sférou]) se středem   a poloměrem   

nazýváme mnoţinu právě těch bodů, jejichţ vzdálenost od bodu   se rovná nejvýše číslu   

(resp. právě číslu  ). 

Kulovou úsečí nazýváme průnik koule a poloprostoru, jehoţ hraniční rovina protíná kouli 

v kruhu; tento kruh nazýváme podstavou úseče. 

Kulovým vrchlíkem nazýváme průnik kulové plochy a poloprostoru, jehoţ hraniční rovina 

protíná kulovou plochu v kruţnici. 

Kulovou výsečí nazýváme průnik koule a prostorového úhlu s vrcholem ve středu koule.“ 

Kulovou vrstva (resp. kulový pás) vznikne průnikem koule (resp. kulové plochy) se středem   

a poloměrem   se dvěma rovnoběţnými rovinami, jejichţ vzdálenosti od středu   jsou    a    

(           ). Průsečnicemi dvou rovin s koulí (resp. kulovou plochou) jsou dvě 

kruhové podstavy (resp. kruţnice). 

3.5.1 Objem a povrch koule, kulové plochy a jejich částí 

V následující tabulce jsou shrnuty vzorce pro objemy a povrchy koule, kulové plochy a jejich 

částí. 

Objem koule 
  

 

 
    

 

 
    

Povrch koule            

Objem kulové úseče 
  

  

 
(      )  

   

 
(    )

 
   

 
(     ) 

  je poloměr podstavy kulové úseče,   je  

výška kulové úseče. 

  √ (    ) 

                                                 
6
 Definice koule, kulové plochy a jejich částí jsou uvedeny v prostoru. 
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Povrch kulové úseče    (      )   (      )

   (    ) 

Obsah vrchlíku a kulového pásu            

Pro kulový vrchlík navíc platí vztah: 

   (     )  

Objem kulové vrstvy   
  

 
(   

     
    ) 

  ,    jsou poloměry kruhových podstav,   

je výška kulové vrstvy 

Povrch kulové vrstvy    (      
    

 )   (     
    

 ) 

Objem kulové výseče 
  

 

 
     

Povrch kulové výseče     (    ) 
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4 Slovní úlohy pro druhý stupeň základních škol s tématikou z přírodních 

věd neboli „Jak Honzík poznává les a zahradu“ 

4.1 Úloha 1. (Letokruhy a stáří stromu) 

4.1.1 Potřebný teoretický základ: Rostlinná pletiva 

Tělo vyšších rostlin tvoří soubory buněk stejného tvaru i stavby. Tyto soubory buněk jsou 

přizpůsobené k plnění určité funkce a nazýváme je pletiva.  

Histologie je vědní disciplína zabývající se studiem mikroskopické struktury ţivočišných 

tkání, rostlinných tkání neboli pletiv a orgánů mnohobuněčných organismů. 

Rostlinná pletiva se dělí podle různých kritérií. Jedno z takových kritérií je dělení podle 

převládající funkce na pletiva dělivá, krycí, zásobní, vodivá, provětrávací, nasávací, 

vyměšovací, zpevňovací a asimilační. 

Dělivá pletiva neboli meristémy si zachovávají schopnost dělení buněk. Meristémy jsou 

primární a sekundární. Mezi sekundární patří kambium (mízní pletivo) a felogén (korkotvorné 

pletivo). 

Vodivá pletiva se u rostlin vyvinula s přechodem na souš. Vodivá soustava je tvořena 

souborem cévních svazků, v kterých probíhá transport vody s rozpuštěnými látkami. 

Transport probíhající dvěma směry zajišťují pravé cévní svazky, kterými jsou xylém a floém. 

Xylém neboli část dřevní přivádí roztoky minerálních látek z půdy do kořenů a následně 

do nadzemních částí rostliny. Tento transport nazýváme tedy transpirační proud. Floém neboli 

lýková část rozvádí zejména energeticky bohaté látky získané v procesu fotosyntézy po celém 

rostlinném organismu. Tento transport nazýváme asimilační proud. 

Směrem k obvodu těla rostliny odděluje kambium druhotné lýko a směrem dovnitř odděluje 

druhotné dřevo. Vzniká tak cévní svazek a jednotlivé části rostliny, jako jsou kořen a stonek, 

druhotně tloustnou. Díky tomuto procesu můţeme i po stovkách či tisíci let získat informace 

například o tom, jaké bylo počasí, jestli se v dané lokalitě vyskytovaly lesní poţáry, zdali bylo 

čisté či znečištěné ovzduší nebo můţeme zjistit přítomnost nějakých škodlivých látek, 

případně dokáţeme zjistit, jak dlouho na rostlinu působily apod. Činnost kambia bývá 

periodická a v našich podmínkách neprobíhá v zimním období. Na jaře, kdyţ odtává sníh 

a prší, je rostlina zásobena vodou a kambium odděluje tenkostěnné buňky (větší). V létě pak 

vznikají buňky tlustostěnné (menší). Povedeme-li druhotným dřevem příčný řez, uvidíme 

střídající se světlé a tmavé části. Tmavá část představuje buňky se silnými stěnami a světlá 
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část buňky s tenkými stěnami. Mezi přírůstky jednotlivých let vznikají hranice, které 

nazýváme letokruhy. 

Pomocí letokruhů dokáţeme určit stáří stromu. Čím jsou letokruhy blíţe u sebe, tím je dřevo 

tvrdší. Pokud chceme spočítat, jak je strom starý, je vhodné vybrat měkké dřevo, jako je 

například borovice. Stáří stromu se dá přibliţně odhadnout, změříme-li obvod kmene v úrovni 

prsou. 

Více informací o rostlinných pletivech nalezneme v (Kincl, 2008).  

4.1.2 Zadání a řešení slovní úlohy 

Honzík šel s tatínkem do lesa a vyprávěli si o tom, jak rostou stromy. Zastavili se u veliké 

borovice a tatínek změřil její obvod provázkem. Doma zjistili, ţe obvod činí      cm. Protoţe 

byl tatínek lesník, podíval se doma do tabulek a zjistil, ţe 

stromu je    let. Další rok šli na procházku znovu a zjistili, 

ţe místo stromu stojí pařez. Honzík si všiml, ţe jsou na 

pařezu kruhy. Tatínek vysvětlil Honzíkovi, ţe jsou to 

letokruhy, podle kterých dokáţeme určit stáří stromu, a ţe 

jeden letokruh je jeden rok. Jsou-li od sebe letokruhy 

vzdáleny      cm a obvod pařezu je      cm, jak stará je 

borovice? Byl tatínkův odhad z minulého roku správný? 

(Příčný řez stromu uvaţujme jako kruh a jednotlivé letokruhy jako soustředné kruţnice, šířku 

letokruhů zanedbejme.) 

Řešení:  

Víme, ţe   neboli Ludolfovo číslo je iracionální číslo. Nemůţeme ho tedy zapsat zlomkem, 

jeho desetinný rozvoj není konečný. V dané úloze si ale vystačíme se zaokrouhlením čísla 

π na dvě desetinná místa (      ). 

Nejdříve zjistíme poloměr ze vzorce pro obvod kruhu: 

     , 

  
 

  
, 

  
       

      
, 

       cm. 

Poloměr vydělíme vzdáleností letokruhů, a tím získáme stáří stromu: 
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             . 

Musíme si uvědomit, ţe tatínek odhadoval stáří stromu před rokem, a tudíţ by stromu letos 

bylo o jeden rok více. Tatínek odhadl, ţe stromu bylo vloni 40 let, letos by mu tedy bylo 41 

let. Pomocí letokruhů jsme vypočítali, ţe stromu je letos 40 let. 

Odpověď: 

Tatínkův odhad správný nebyl. Stromu je 40 let. 

4.2 Úloha 2. (Odtávání sněhu kolem stromu) 

4.2.1 Potřebný teoretický základ: Změny skupenství látek a hustota 

Látky se vyskytují ve třech základních skupenstvích – plynném, pevném a kapalném.  

Mezi pevné látky patří například dřevo, krystaly, horniny a led, ale činností člověka vzniká 

mnoho dalších pevných látek, jako jsou konstrukce domů nebo plastové výrobky. Všechny 

pevné látky si zachovávají svůj tvar i objem, pokud na ně nepůsobí vnější síly. Částice 

pevných látek jsou v rovnováţných polohách a vykonávají kmitavý pohyb. Pokud je 

uspořádání částic pravidelné, nazýváme pevné látky krystalickými, pokud není pravidelné, 

nazýváme je beztvarými neboli amorfními. Jako příklad krystalických látek uvedeme sůl 

kamennou, křemen (ametyst, růţenín ad.) a kovy. Mezi amorfní látky patří sklo, pryţ, vosk, 

dřevěné uhlí, asfalt a další.  

Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými a plynnými látkami. Kapalné látky se skládají z částic, 

které vykonávají tepelný pohyb a působí na sebe přitaţlivými silami. Tyto částice 

neuspořádaně kmitají a mění své rovnováţné polohy. Kapaliny jsou málo stlačitelné 

a zachovávají svůj objem. Na rozdíl od pevných látek nezachovávají tvar; jsou „tekuté“. 

Zajímavostí u kapalin je jejich povrchová vrstva. Vezmeme-li například desetník a poloţíme 

ho na povrch vody, vidíme, ţe se nepotopí a povrch vody se kolem něj „prohne“. Přitom 

podle větší hustoty desetníku by to mu mělo být jinak. Abychom pochopili vlastnosti povrchu 

kapaliny, musíme si uvědomit, ţe mezi molekulami kapaliny působí přitaţlivé síly. Čím jsou 

molekuly dále od sebe, tím je velikost přitaţlivých sil menší. Představme si kolem kaţdé 

molekuly kouli o určitém poloměru. Na molekulu působí síly molekul leţících mimo tuto 

kouli. Poloměr koule tedy určíme tak, aby tyto působící síly byly zanedbatelné. Nejdříve 

uvaţujme molekulu, která leţí uvnitř kapaliny, a to i s koulí, kterou si kolem ní 

představujeme. V takovém případě je výslednice přitaţlivých sil nulová. Vrstvu molekul, 

jejichţ vzdálenost od povrchu kapaliny je menší neţ poloměr představované koule, nazýváme 
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povrchovou vrstvou kapaliny. Na horní část sféry molekuly v povrchové vrstvě kapaliny 

působí molekuly plynu. Víme-li, ţe hustota plynu je menší neţ hustota kapaliny, pak výsledná 

síla působí směrem dovnitř kapaliny. Díky této síle má například voda padající z mraků tvar 

koule, jinými slovy se kapalina snaţí mít takový tvar, aby její povrch měl co nejmenší obsah. 

Pohyb molekul plynných látek je přímočarý, dokud nenarazí do stěny nádoby či do jiné 

molekuly. Mezi molekulami působí slabé přitaţlivé síly, a díky tomu jsou plyny rozpínavé. 

Nezachovávají tedy tvar a oproti kapalinám jsou dobře stlačitelné. 

Změna skupenství je fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látek. Mezi změny 

skupenství patří tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace a desublimace. 

Zahříváme-li pevnou látku, dochází k tání, pevná látka se změní na kapalinu. Různé látky 

mají různé teploty tání. Například teplota tání ledu při normálním tlaku je 0 °C. Opakem tání 

je tuhnutí. Při tomto ději se přeměňuje kapalina na pevnou látku. Většina látek při tuhnutí svůj 

objem zmenšuje a při tání zvětšuje, ale například u ledu je tomu naopak. Při přeměně vody 

na led se objem zvětší asi o 9 %. 

Přemění-li se pevná látka na plyn, nazýváme tento děj sublimace. Při normálním tlaku 

sublimuje například led či sníh. Opačným dějem je desublimace. Jako příklad uvedeme 

vytváření jinovatky z vodní páry. 

Poloţíme-li v létě ven sklenici s vodou, po několika dnech zjistíme, ţe je vody ve sklenici 

méně. Kapalina ve sklenici se přeměňuje v páru. Tomuto dějí říkáme vypařování. Zvýšíme-li 

teplotu, zvýší se i rychlost vypařování kapaliny. Opačný děj k vypařování je kapalnění neboli 

kondenzace, při kterém se pára v důsledku zmenšování svého objemu nebo sníţením teploty 

mění v kapalinu. 

Faktory ovlivňující tání sněhu jsou teplota, vítr a déšť.  

Čím je teplota vyšší, tím rychlejí sníh taje. Teplý vzduch se při kontaktu se sněhem ochlazuje 

a stává se těţším. Dochází k izolaci sněhové pokrývky od teplejších vrstev vzduchu a proces 

tání se zpomaluje. Pokud ale fouká vítr, studený a teplý vzduch se promíchává. Díky tomu se 

ke sněhu dostává i teplý vzduch, a tím se tání zrychluje. Dalším faktorem ovlivňujícím 

rychlost tání sněhu je déšť. Kdyţ prší dodávají kapky vody sněhové pokrývce energii, 

díky níţ dochází k tání sněhu. 
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Hustota je fyzikální veličina vyjadřující hmotnost objemové jednotky látky. Hustotu 

značíme   a definujeme ji jako podíl hmotnosti   a objemu   tělesa. V tabulkách pro střední 

školy jsou uvedeny hustoty látek při normálním tlaku a teplotě. 

  
 

 
  

Více informací o změnách skupenství nalezneme v (Bartuška, Svoboda, 2000) 

a v (Bartuška, 1997).  

4.2.2 Zadání a řešení slovní úlohy 

Honzík byl na louce u lesa a stavěl sněhuláka, v tom si všiml, ţe jsou kolem stromů „kola“, 

kde není sníh. Šel domů a ptal se tatínka, jak je to 

moţné? Tatínek mu vysvětlil, ţe kdyţ na strom svítí 

Sluníčko, kmen se zahřívá a kolem stromu sníh 

kruhovitě taje. Na louce stála vzrostlá borovice 

vysoká    metrů a váţící         tun. Jak velký bude 

poloměr kruhu, který vznikne táním sněhu kolem 

borovice, víme-li, ţe Slunce na ni svítí 5 hodin a sníh 

taje rovnoměrně rychlostí   cm za   hodiny? (Strom 

uvaţujme jako kuţel, výšku sněhové pokrývky 

zanedbejme.) 

Řešení: 

Nejdříve pomocí tabulek vyhledáme hustotu dřeva borovice: 

      
  

  . 

Hmotnost a hustotu borovice dosadíme do vzorce pro výpočet objemu: 

          t          kg, 

  
 

 
  

  
          

    
  

   
         . 

Strom budeme povaţovat za kuţel. Ze vzorce pro objem kuţelu vyjádříme poloměr stromu    

a poloměr    vypočítáme: 
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  , 

  
  

  

  
, 

   √
  

  
, 

   √
         

         
, 

       m     cm. 

Nyní pomocí trojčlenky, ve které se jedná o přímou úměru, spočítáme poloměr mezikruţí   : 

  cm …   hodiny 

   … 5 hodin 

  

 
 

 

 
 , 

       cm. 

Poloměr kruhu   , který vznikne kolem borovice, vypočítáme jako součet poloměru stromu    

a poloměru mezikruţí   : 

                        cm. 

Odpověď: 

Kruh vzniklý táním sněhu kolem borovice má poloměr      cm. 

4.3 Úloha 3. (Šíření pýchavek pomocí výtrusů) 

4.3.1 Potřebný teoretický základ: Houby a houbové organismy 

Zelené rostliny mají autotrofní způsob výţivy, jsou tedy schopné vytvářet z jednoduchých 

neústrojných (anorganických) látek sloţité látky ústrojné (organické). Všechny ostatní 

organismy, které jsou potravně závislé na zelených rostlinách, jako jsou houby, ţivočichové 

a bakterie, jsou heterotrofní. Heterotrofní organismy nepřijímají uhlík z    . Zdrojem uhlíku 

jsou pro ně organické látky, které se vyskytují v jejich okolí. Autotrofní organismy přijímají 

uhlík z    . Můţeme tedy řict, ţe heterotrofní organismy jsou závislé na existenci jiných 

organismů. Rozlišujeme je na saprofyty a parazity. V řečtině znamená saprós hnijící. 

Saprofyté se vyţivují z odumřelých organismů. Nepříliš vyrovnané souţití dvou organismů, 
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kde jeden organismus má ze vztahu zisk (parazit) a druhý organismus (hostitel) na něj 

doplácí, nazýváme parazitismus. 

Eukaryota jsou jednobuněčné a mnohobuněčné organismy s pravým buněčným jádrem 

a dalšími útvary uvnitř buněk, které mají specifickou funkci. Eukaryotní organismy jsou 

například ţivočichové, rostliny a houby. Prokaryota jsou pouze jednobuněčné organismy, 

jejichţ buňka má jednodušší uspořádání neţ buňka eukaryotická. Patří sem například bakterie. 

Houby představují velice početnou a různorodou skupinu heterotrofních eukaryotních 

organismů. V minulosti byly řazeny k niţším rostlinám, dnes tvoří samostatnou říši. Mají 

společné znaky nejen s rostlinami, ale i s ţivočichy. Stejně jako rostliny jsou houby 

nepohyblivé a stejně jako ţivočichové vyuţívají heterotrofní způsob výţivy. 

Houby jsou jednobuněčné i mnohobuněčné organismy. „Těla“ hub neboli stélky jsou velice 

rozmanité, a to jak počtem buněk, tak svým tvarem. Mnohobuněčná stélka se skládá z vláken, 

která nazýváme hyfy a která vytvářejí podhoubí neboli mycelium. U vývojově vyšších hub 

vyrůstají za určitých podmínek z podhoubí plodnice, ve kterých dochází k tvorbě výtrusů 

neboli spor. Většina hub potřebuje k tvorbě plodnic vyšší půdní vlhkost a konkrétní teplotu, 

která se u různých druhů pohybuje mezi 4 °C aţ 40 °C. 

Rozmnoţování hub je pohlavní a nepohlavní, probíhá pomocí spor, které mají různé tvary 

a velikosti. 

Doposud bylo objeveno a popsáno přes sto tisíc druhů hub, coţ představuje moţná jen 

desetinu jejich celkového počtu. Houby najdeme téměř všude na světě. Je to především kvůli 

jejich dobré reprodukční schopnosti; produkují velké mnoţství spor, které se dokáţí šířit 

na velké vzdálenosti. Houby jsou především suchozemské organismy, najdeme je v lese, 

na louce, v zahradách, na pastvinách, v půdě a na rostlinném odpadu, ale malé procento hub 

najdeme i ve vodě. 

V přírodě zaujímají houby významnou funkci destruentů
7
. Rozkládají (dekompozitují) sloţité 

organické látky na látky anorganické, jako je voda, oxid uhličitý, soli aj., coţ je velice 

důleţité pro koloběh ţivin v přírodě. Význam hub je z pohledu člověka dvojího typu. Jednak 

houby představují problém například z hlediska zemědělského, kde různé druhy napadají 

rostliny a ničí tak úrodu, a z hlediska zdravotního, protoţe některé mohou způsobovat nemoci 

či alergie. Na druhou stranu jsou jiné houby zdraví prospěšné, prodávají se jako doplněk 

stravy a vyuţívají se k produkci antibiotik. Mají velké vyuţití v potravinářství. Druhy, které 

                                                 
7
 Destruent neboli rozkladač získává organické látky z mrtvých částí těl jiných organismů. 
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vytvářejí masité plodnice, se sbírají, pokud nejsou jedovaté, pro jejich výbornou chuť a vůni 

a kvůli vysokému obsahu biologicky cenných látek důleţitých pro zdraví člověka. Některé 

druhy se dokonce pěstují uměle, jedná se například o lesklokorku, ţampion, penízovku 

a hlívu. 

Studiem hub se zabývá mykologie. 

Houby a houbové organismy dělíme do pěti oddělení, kterými jsou: 

 chytridiomycota, 

 zygomycota, 

 ascomycota, 

 basidiomycota, 

 lichenes. 

Chytridimycota nevytvářejí hyfy. Jedná se o saprofyty a parazity, kteří ţijí ve vodě, v půdě 

nebo na tělech rostlin a ţivočichů. Na zahrádce bychom se mohli setkat s několika zástupci, 

a to s rakovincem bramborovým, který vyvolává rakovinu brambor a na povrchu hlízy se pak 

objevují nápadné nádory, a s lahvičkovkou brukvovou, která napadá brukvovité rostliny jako 

zelí, květák, hořčici, brokolici, křen, řepku apod., buňky hypokotylu
8
 jsou nevratně poškozeny 

a vyklíčená rostlinka odumře. 

Zygomycota jsou saprofyté rozmnoţující se pohlavně i nepohlavně. Do řádu mucorales 

(plísňotvarých) patří plíseň hlavičková, kterou najdeme například na koňském hnoji, 

a kropidlovec černavý, s kterým se mohl setkat téměř kaţdý, a to na vlhkém pečivu. 

Ascomycota neboli houby vřeckovýtrusé jsou druhově nejpočetnější skupinou hub. Jejich 

charakteristická vlastnost je tvorba kyjovitých pohlavních orgánů zvaných vřecka. Vřecka 

obsahují většinou osm výtrusů. Vřeckovýtrusé houby se rozmnoţují i nepohlavně. 

Významnými řády tohoto oddělení, s kterými se člověk setkává v běţném ţivotě, jsou 

kvasinky, plesnivkotvaré, padlí a paličkovice. Kvasinky se vyuţívají v kvasném 

a potravinářském průmyslu pro výrobu piva či droţdí. (Bez kyslíku zkvašují sacharidy 

na alkohol.) Mezi známé zástupce plesnivkotvarých patří penicillium neboli štětičkovec 

(výroba penicilinu) a aspergillus neboli kropidlák, který se vyuţívá také ve farmaceutickém 

průmyslu, ale i v potravinářském na výrobu hermelínu. Řád padlí zahrnuje parazity 

lipnicovitých rostlin, dubů a jabloní. Paličkovice nachová parazituje na ţitu. Do oddělení 

                                                 
8
 Hypokotyl je část rostliny mezi kořenem a děloţními listy. 
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vřeckovýtrusých hub patří také houby, které od jarních měsíců sbíráme v lesích, na loukách a 

v parcích. Jsou to například ouško, smrţi, ucháč, kačenka česká a lanýţe. Na závěr zmíníme 

řád voskovičkotvarých, mezi které patří monilinia neboli hlízenka. Monilióza je choroba 

ovocných stromů, kterou způsobuje cizopasná houba rodu monilinia. Je-li plod napaden 

hlízenkou ovocnou, vyskytují se na jeho povrchu koncentricky soustředěné plodnice. Pokud je 

napadený plod ještě na stromě, „zmumifikuje“ a zůstává na stromě do příštího roku jako zdroj 

infekce. Proto je důleţité takto napadené plody odstraňovat. Choroba napadá nejen plody, a to 

ať jsou uskladněné, rostou na stromě či jsou napadeny hmyzem, ale i letorosty
9
 a květy 

stromů. 

Basidiomycota neboli houby stopkovýtrusé: Vývojově vyšší skupiny vytvářejí plodnice lišící 

se barvou, tvarem, velikostí a vůní. Tato skupina hub je nejprozkoumanější ze všech ostatních 

skupin. Patří sem rzi a sněti, které napadají hrách, fazole a pšenici, jidášovo ucho, které se 

vyuţívá v kuchyni, lupenaté houby (bedla, pečárka, holubinka aj.), hřibovité houby (hřib 

hnědý, hřib dubový, kozák, křemenáč aj.), břichatkovité (pýchavky a hvězdovky) 

a dřevokazné houby (choroše, václavky aj.) a mnoho dalších druhů. 

Mykorhiza, symbiotické souţití hub s kořeny rostlin, je typická právě pro stopkovýtrusé 

houby (kozáka najdeme jen pod břízami a orchideje také nerostou bez určitého druhu hub).  

Podhoubí stopkovýtrusých hub se můţe rozrůstat i několik stovek let. Uchytí-li se spora 

na určitém místě, vytvoří se podhoubí, které se rozšiřuje a spotřebovává ţiviny z půdy. Růst 

podhoubí probíhá stejnoměrně směrem ven od centra uchycení spory. Pokud nastanou vhodné 

podmínky, pak na konci podhoubí vyrůstají plodnice a vytváří tzv. čarodějné kruhy. Největší 

„čarodějný kruh“, který byl dosud nalezen, měří v průměru více jak 600 m a jeho stáří se 

odhaduje na 700 let. Podhoubí můţe přibývat i 20 cm ročně, to záleţí na jednotlivých druzích 

hub. 

Lichenes neboli lišejníky jsou zvláštní skupinou organismů, která vznikla symbiózou
10

 řas 

a hub. Mají tedy autotrofní i heterotrofní sloţku. Lišejníky rostou na mnoha částech Země, 

dokonce i v extrémních podmínkách. Jsou prvními organismy ţijících na holých skalách. 

Díky lišejníkům na nich pak mohou vyrůst vyšší rostliny (vytvářejí humus). Jsou také důleţití 

ukazatelé čistého ovzduší. Obor zkoumající lišejníky se nazývá lichenologie. 

                                                 
9
 Letorost je bylinný přírůstek větví, který později dřevnatí. 

10
 Souţití dvou a více organismů 
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Více informací můţeme nalézt v (Dostál, 2006), (Kincl a kol., 2008), (Gerhardt, 2013), 

(Garnweidner, 1999) a (Smotlacha, 2002). 

4.3.2 Zadání a řešení slovní úlohy 

Honzík si všiml, ţe na zahradě roste    pýchavek obrovských, coţ je více neţ v loňském 

roce, a zajímalo ho, proč tomu tak je. 

„Pýchavky uvolňují při rozmnoţování obrovské mnoţství výtrusů, které jsou větrem 

roznášeny do okolí. Předpokládejme, ţe pýchavka má tvar koule o průměru    cm. 

Při jednom rozmnoţovacím cyklu můţe vytvořit         výtrusů. Předpokládejme 

idealisticky, ţe by se ujalo    % všech výtrusů od    pýchavek, které vám vyrostly 

na zahrádce. Vypočítejte velikost plochy, kterou by tyto dceřinné pýchavky zaujaly, jestliţe 

dosáhnou plné velikosti (plochu mezi nimi zanedbejte). Jaké procento zemského povrchu 

tvoří tato plocha? (Zemi povaţujme za kouli.) Zamyslete se nad důvody, proč k této situaci 

nemůţe nikdy dojít.“ (Novotná a kol., 1997) 

Řešení: 

Poloměr pýchavky je    cm. Pro další výpočty bude výhodné převést poloměr na kilometry: 

     cm           km. 

Spočítáme, kolik výtrusů se ujalo od 1 pýchavky, pomocí trojčlenky s přímou úměrou: 

        …     % 

  …    % 

 

       
 

  

   
 

            . 

Pýchavek je   , a proto počet ujatých výtrusů vynásobíme počtem pýchavek: 

                           

Celkem se ujalo             výtrusů. 

Nyní spočítáme velikost plochy   , kterou zaujímá 1 pýchavka po dosaţení úplné velikosti: 

        , 

       (         )     , 
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                  . 

Celkovou plochu  , kterou zaujímají dceřinné pýchavky, spočítáme vynásobením počtu 

pýchavek (ujatých a v plné velikosti) plochou    (      ): 

               
  , 

              .                  

                                

Poloměr   Země je 6378 km.Vypočítáme povrch    Země: 

       , 

                   , 

                    . 

Plocha, kterou zaujímají pýchavky, tvoří   % povrchu Země. Pro výpočet pouţijeme 

trojčlenku s přímou úměrou. V této části je výhodné ponechat výsledné plochy ve tvaru 

         , kde   je kladné reálné číslo, protoţe se   zkrátí: 

                 …     % 

2 315 250      …   % 

          

            
 

 

   
, 

      %. 

Odpověď: 

Pýchavky zaujímají plochu o velikosti přibliţně               a tvoří     % povrchu Země. 

(98 % všech výtrusů by se uchytit nemohlo. Výtrusy potřebují dostatečné vlhko a teplo. Jsou 

například místa, kde celý den svítí Slunce, tam se houbám dařit nebude. Na vodních plochách 

pýchavky nerostou. Podhoubí ke svému růstu potřebuje především spoustu ţivin, pokud je 

nemá, můţe zaniknout, nebo nevytváří plodnice.) 

4.4 Úloha 4. (Hřib dubový v dešti) 

Potřebný teoretický základ je uveden v předchozí kapitole pod názvem Houby a houbové 

organismy a ţádnou další teorii pro tuto úlohu není potřeba uvádět. 
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4.4.1 Zadání a řešení slovní úlohy 

Honzík šel na procházku do lesa, kdyţ v tom začalo pršet. Chtěl jít domů nejkratší cestou, 

a tak to vzal přes louku, na které našel krásný 

hřib dubový. Díky dešti se klobouk hřibu 

leskl. Kdyţ ho chtěl Honzík utrhnout, všiml si, 

ţe je pod hřibem sucho. Jak velká plocha pod 

kloboukem hřibu zůstane nesmáčená, víme-li, 

ţe klobouk má tvar kulové úseče, jejíţ  

podstavou je kruh o průměru 

   cm, a ţe třeň, tvaru válce, 

má obvod podstavy 

o velikosti    cm? 

Řešení: 

Poloměr    kruhu podstavy kulové úseče je     cm. Vypočítáme obsah    tohoto kruhu: 

      
 , 

                (za                        ), 

              . 

Ze vzorce pro obvod kruhu spočítáme poloměr    podstavy válce: 

      , 

     cm, 

          , 

     cm. 

Nyní spočítáme obsah    podstavy válce: 

      
 , 

              (za                        ), 

            . 

Známe obsahy    a   . Odečteme-li    od   , získáme obsah mezikruţí  : 

       , 
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                       , 

                     . 

Odpověď: 

Suchá plocha pod kloboukem má obsah        . 

4.5 Úloha 5. (Patrovitost lesa znázorněná kruhovým diagramem) 

4.5.1 Potřebný teoretický základ: Ekologie a společenstvo 

Společenstvo neboli biocenóza je soubor populací všech organismů (rostlin, hub, ţivočichů 

a mikroorganismů), kteří ţijí v určitém biotopu. Biotop je soubor biotických (ţivých) 

a abiotických (neţivých) faktorů působících na organismy. Společenstvem myslíme tedy 

ţivou část ekosystému, která je schopna autoregulace. Biocenózu dělíme na fytocenózu 

(rostlinné společenstvo) a na zoocenózu (ţivočišné společenstvo). Například společenstvo 

lesa je tvořeno rostlinami, které v něm rostou, ţivočichy, kteří v lese ţijí, a dalšími organismy, 

které se v lese vyskytují. Zkoumá-li ekolog jen některou část společenstva lesa (mechy), jedná 

se o tzv. dílčí společenstvo (v tomto případě společenstvo mechů). 

Ve společenstvu jsou významné jeho dominanty. Hovoříme-li o louce, pak jsou dominantou 

trávy. Hovoříme-li o lesu, pak jsou jeho dominantou stromy. Tyto dominanty jsou v daném 

společenstvu nejpočetnější a mají největší podíl na biomase. Dominantou můţe být ale 

i klíčový druh či jedinec. 

Přijdeme-li do lesa, uvidíme veverku, která na zemi sebere oříšek a utíká s ním do koruny 

stromů. Pohybuje se tedy v prostoru společenstva lesa vertikálně. U jelena tomu tak není, ten 

se v lese pohybuje jen horizontálně. Mluvíme tedy o rozvrstvení (stratifikaci) společenstva 

v prostoru. To nás vede k vytvoření pater, na které jsou navázány určité ţivočišné druhy. 

Patra dělíme do pěti základních skupin: 

 kořenové patro, 

 mechové patro, 

 bylinné patro, 

 keřové patro, 

 stromové patro. 

V kořenovém patru jsou kořeny dřevin a oddenky bylin. Vyskytují se zde bakterie, podhoubí 

hub, mnoho zástupců hmyzí říše aj. 
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Mechové patro je u země. Jsou do něj řazeny mechy, lišejníky, kapradiny, houby a drobní 

ţivočichové. Význam mechů v lese je veliký, protoţe zadrţují vodu a chrání tak krajinu 

před erozí. 

Do bylinného patra patří byliny a dřeviny do výšky jednoho metru. Jedná se o patro s největší 

biodiverzitou. V lese nazýváme bylinné a mechové patro podrostem. 

V keřovém patru jsou dřeviny přesahující 

výšku jeden metr, ale nepřesahující výšku 

pěti metrů. Pokud nějaká bylina měří více 

neţ jeden metr, řadíme ji do bylinného 

patra. Keřové patro je významné pro 

hnízdění ptáků. 

Do stromového patra řadíme rostliny vyšší 

neţ pět metrů. Podle hustoty stromového 

patra se odvíjí i hustota pater keřového 

a bylinného. Čím vyšší je hustota stromů 

a jejich korun, tím proniká na zemský 

povrch méně slunečního záření. 

Mechové, bylinné a keřové patro je rozvrstveno horizontálně. Přijdeme-li  například do lesa, 

všimneme si, ţe na jeho kraji rostou jiné byliny a keře neţ uvnitř lesa. Toto horizontální 

rozvrstvení je lépe vidět na rybníku, kde na jeho břehu ţijí jiné organismy neţ uvnitř rybníku. 

Je nutné zmínit také rozvrstvení společenstva v čase. V některých částech Země se roční 

období střídají, jinde je více neţ polovinu roku tma. Ve společenstvech pozorujeme tedy také 

sezónní změny. Jedná se tedy o rozvrstvení společenstva v prostoru a čase. 

Mezi organismy ve společenstvu existují závislosti, které se vyvíjí a tím jsou vztahy 

ve společenstvu sloţitější. Dochází ke klimaxu neboli stabilitě společenství. 

Vybuchne-li sopka, pak v jejím blízkém okolí dojde k zničení všeho ţivého. Láva je ale velice 

bohatá na minerální látky, a proto je pak okolí sopky úrodnější neţ před výbuchem. Nejdříve 

se zde uchytí jednoleté byliny, mechy, lišejníky apod., poté keře a stromy. Tomuto procesu se 

říká sukcese. Společenstvo se dále proměňuje aţ do stavu klimaxu. 

Sukcesi rozdělujeme na primární a sekundární. 
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Primární sukcese probíhá na zcela novém místě (například na nově vzniklém ostrově). 

Sekundární sukcese je obnova jiţ dříve existujícího společenstva (například vykácený kus 

lesa). 

Mezi organismy s podobnými nároky na ţivotní prostředí dochází ke konkurenčnímu boji. 

Důsledkem takové konkurence je selekce, eliminace či vznik nových druhů.  

Konkurenci dělíme na vnitrodruhovou a mezidruhovou. 

Podíváme-li se například na jelena, pak jako znak vnitrodruhové konkurence chápeme 

velikost jeho paroţí, kterým předvádí před jiným jelenem svou sílu. Čím větší paroţí jelen 

má, tím je paroţí těţší a jelen se stává ohroţeným v konkurenci mezidruhové. Kvůli velikosti 

paroţí se špatně pohybuje mezi stromy a díky jejich váze utíká pomaleji. 

Společenstva mohou být více či méně stabilní. Některá dokáţí odolávat změnám podmínek 

biotopu, jiným stačí jen malý zásah a společenstvo se rozpadne. 

Biom je soubor určitých rostlinných a ţivočišných organismů typický pro konkrétní 

geografickou oblast. Biomy dělíme na: 

 pouště a polopouště, 

 savany a stepi, 

 tropický deštný prales, 

 tropický sezónní les, 

 tvrdolistý stálezelený les, 

 opadavý širokolistý les, 

 tajga, 

 tundra, 

 moře a oceán. 

Více informací nalezneme v (Šlégl a kol., 2002) a v (Jančaříková, 2013). 

4.5.2 Zadání a řešení slovní úlohy 

Honzík je nadšený ekolog. Ví, ţe je les rozdělen do 5 pater (kořenové, mechové, bylinné, 

keřové a stromové). Bylinné patro se nachází ve výšce 10 centimetrů od země aţ do výšky 

jednoho metru. Pod bylinným patrem je patro mechové. Stromové patro se nachází ve výšce 

alespoň 5 metrů nad zemí a jeho nejvyšším bodem je nejvyšší strom lesa, který Honzík změřil 

a zjistil, ţe je vysoký 16 metrů. Pomozte Honzíkovi sestavit kruhový diagram procentuálního 

zastoupení výšek pater, jestliţe výškou patra myslíme vzdálenost mezi nejniţším a nejvyšším 
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místem, kde se patro rozkládá, například bylinné patro se rozkládá mezi 10 cm a 1 m, jeho 

výška je tedy 90 cm. Dále víme, ţe výška keřového patra je stejná jako výška patra 

kořenového a ţe patra lesního společenstva jsou vysoká celkem 20 metrů. (Úloha je ilustrační, 

výšky jednotlivých pater nemusí odpovídat skutečnosti.) 

Řešení: 

Víme, ţe bylinné patro má výšku 90 cm, tj. 0,9 m. Snadno ze zadání zjistíme, ţe mechové 

patro má výšku 10 cm, tj. 0,1 m. Stromové patro se nachází ve výšce alespoň 5 metrů. Víme, 

ţe nejvyšší strom je vysoký 16 metrů. Výška stromového patra je tedy 11 metrů. Neznáme 

výšku patra kořenového a keřového, ale víme, ţe jsou stejně vysoká. Výšku patra keřového 

označíme neznámou   metrů. Sečtením výšky patra kořenového, mechového, bylinného 

a stromového dostáváme výraz  ( ): 

 ( )                      . 

Dále víme, ţe součet všech výšek pater je 20 m. Poloţíme-li tedy výraz  ( ) roven 20, 

získáme rovnici: 

        , 

kterou ekvivalentními úpravami upravíme na tvar: 

   . 

Keřové a kořenové patro je vysoké 4 metry. 

Dopočítáme procentuální zastoupení jednotlivých výšek pater tak, ţe jednotlivé výšky pater 

vydělíme celkovou výškou pater a tento podíl vynásobíme stem. Výsledky pro lepší 

přehlednost zaneseme do tabulky. 

Název patra Výška patra v metrech Výška patra v procentech 

Kořenové 4  

  
         

Mechové 0,1    

  
          

Bylinné 0,9    

  
          

Keřové 4  

  
         

Stromové 11   
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Zjistíme, kolika stupňům v kruhovém diagramu odpovídají vypočítané počty procent. Plný 

úhel (360°) představuje 100 %. Pomůţeme si trojčlenkou s přímou úměrou. Hledané počty 

stupňů představuje neznámá   a za   budeme postupně dosazovat hodnoty procent z třetího 

sloupce tabulky. 

360°… 100 % 

   …   % 

 

   
 

 

   
, 

  
 

   
    . 

Doplníme tabulku o další sloupec, v kterém budou uvedeny stupně v kruhovém diagramu. 

Název patra Výška patra 

v metrech 

Výška patra v 

procentech 

Výška patra ve 

stupních 

Kořenové 4 20  72 

Mechové 0,1 0,5  1,8 

Bylinné 0,9 4,5  16,2 

Keřové 4 20  72 

Stromové 11 55  198 

 

A narýsujeme kruhový diagram pro dané údaje. 
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4.6 Úloha 6. (Stanovení výšky stromu z délky jeho stínu a využitím 

kvadrantu) 

4.6.1 Potřebný teoretický základ: kvadrant 

V dřívějších dobách lidé neměli k dispozici GPS
11

 navigaci a satelity. Pouţívali mapy 

a přístroje zvané sextanty a kvadranty. Díky nim námořníci určovali svoji polohu vzhledem 

ke Slunci. 

Kvadrant je čvrtkruh, na němţ je vyznačena úhlová stupnice. Pouţíval se pro různé účely 

v astronomii a zeměměřičství. Pro astronomii platilo, čím větší kvadrant byl, tím přesnějších 

výsledků dosahoval. Výhoda ručního kvadrantu, který se pouţíval v zeměměřičství, byla 

v tom, ţe svislý směr určovala olovnice zavěšená ve středu čvrtkruhu. Pouţíval se pro měření 

úhlů při určování výšky věţe, hloubky studny, šířky řeky aj. Jedno rameno čtvrtkruhu má 

na obou koncích průhledy, kterými zaměřujeme objekty. Kdyţ je objekt zaměřen, olovnice 

ukáţe hodnotu zaměřeného úhlu na úhlové stupnici. 

4.6.2 Zadání a řešení slovní úlohy 

Honzík s tatínkem si vyrobili z kartonu, provázku a závaţí ruční kvadrant. V lese na mýtince 

rostl strom, který se jim zdál nejvyšší v celém lese, a chtěli zjistit, jak je strom vysoký. 

                                                 
11

 Globální polohový systém 
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Změřili proto délku stínu stromu (     metru) a pomocí kvadrantu zaměřili vrchol stromu. 

Olovnice jim na úhlové stupnici ukázala úhel o velikosti 30°. Kolik metrů strom měří? 

Řešení: 

Délku stínu označíme  , hledanou výšku stromu označíme   a úhel 

naměřený olovnicí  . Víme, ţe:        m,      ,      m. 

Pro výšku stromu platí vztah: 

  
 

   
. 

Do vztahu dosadíme: 

  
      

     
. 

V tabulkách pro základní školy vyhledáme číselnou hodnotu       zaokrouhlenou 

na 4 desetinná místa: 

             . 

  
      

       
    m. 

Odpověď: 

Honzík s tatínkem zjistili, ţe strom na mýtině je vysoký 16 metrů. 
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5 Slovní úlohy pro střední školy s tématikou z přírodních věd neboli „Jak 

Honzík poznává les a zahradu“ 

5.1 Úloha 1. (Stáří podhoubí) 

Potřebný teoretický základ je uveden v předchozí kapitole pod názvem Houby a houbové 

organismy a ţádnou další teorii pro tuto úlohu není potřeba uvádět. 

5.1.1 Zadání a řešení slovní úlohy 

Honzík šel do lesa a našel plodnice pečárky lesní (ţampionu). Rozhodl se je posbírat, kdyţ 

v tom si všiml, ţe rostou v “oblouku”. Víme, ţe plodnice vyrůstají na konci podhoubí 

a vytvářejí tak útvary podobné kruţnicím či obloukům kruţnic. V této úloze představuje 

oblouk kruţnice “oblouk”, na kterém rostou pečárky. Honzík změřil, jak daleko jsou kraje 

“oblouku” od sebe (360 centimetrů) a jak vysoký je “oblouk” (48,2 centimetrů). Víme, ţe 

podhoubí pečárky lesní přibývá ročně o 12 cm. Jak staré je podhoubí pečárky lesní, které 

v lese našel Honzík? Jak dlouhý byl oblouk kruţnice, na kterém rostly pečárky? 

Řešení: 

Situaci znázorníme na libovolné kruţnici. Oblouk 

kruţnice s krajními body  ,   příslušný k úhlu   

představuje “oblouk”, na kterém rostou pečárky. 

Víme, ţe vzdálenost krajních bodů oblouku je 

360 centimetrů (|  |      cm) a ţe výška   

oblouku je      centimetrů (       cm). 

Poloměr kruţnice označíme  . 

Pro pravoúhlý trojúhelník     platí:  

|  |      cm, |  |    a |  |         cm. 

Pomocí Pythagorovy věty vypočítáme poloměr   kruţnice: 

   (         )  (      ) , 

                                    , 

        cm. 

Abychom zjistili stáří podhoubí, vydělíme poloměr kruţnice přírůstkem podhoubí za 1 rok: 

            . 
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Podhoubí je staré 30 let. 

Dále chceme vypočítat délku oblouku s krajními body  ,   příslušného k úhlu  . Zjistíme 

tedy velikost úhlu 
 

 
 z pravoúhlého trojúhelníku    : 

   
 

 
 

|  |

 
, 

   
 

 
 

   

     
, 

 

 
   °, 

    °. 

Délku oblouku   vypočítáme ze vzorce   
    

   
: 

  
                

   
 (za   dosadíme hodnotu 3,14), 

      cm. 

Odpověď: 

Oblouk, na kterém rostly pečárky, měří 377 cm a podhoubí pečárky je staré 30 let. 

5.2 Úloha 2. (Klobouk hřibu dubového jako kulová úseč) 

Potřebný teoretický základ je uveden v předchozí kapitole pod názvem Houby a houbové 

organismy a ţádnou další teorii pro tuto úlohu není potřeba uvádět. 

5.2.1 Zadání a řešení slovní úlohy 

Hřib dubový má klobouk tvaru kulové úseče s objemem   
    

 
    . Kulová úseč je částí 

koule o poloměru    centimetrů. Jaký průměr má klobouk a jak je vysoký? 

Řešení: 

Dosadíme do vzorce pro objem kulové úseče: 

  
  

 
(      )  

    

 
    

  

 
(      ), 

           (      ). 

Získáme rovnici o neznámých  ,  . 
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Situaci zakreslíme do obrázku: 

Na obrázku je pravoúhlý trojúhelník, pouţijeme 

Pythagorovu větu: 

   (   )    . 

Dosadíme      cm: 

(     )  (       )    . 

                              , 

              . 

Dostáváme rovnici o neznámých  ,  . 

Vyřešíme soustavu rovnic o dvou neznámých: 

           (      ) 

              . 

Soustavu vyřešíme substituční metodou. V druhé rovnici je vyjádřeno   . Toto vyjádření 

dosadíme do první rovnice soustavy a dostaneme tak jednu rovnici o jedné neznámé: 

          [  (           )    ]. 

Pro lepší přehlednost vynecháme v následujících výpočtech psaní jednotek. Hledaná výška   

vyjde v centimetrech. 

       [  (        )    ]. 

Po úpravě získáme kubickou rovnici: 

                 

kterou vyřešíme: 

(   )  (            )   , 

(   )  (            )     

⇔ 

(     )   (              ). 

Vyřešíme lineární rovnici        
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Vyřešíme kvadratickou rovnici               : 

   ,      ,       , 

        , 

  (   )        (    )      , 

     
   √ 

  
, 

     
 (   ) √    

 
    √    . 

Z rovnice             je patrné, ţe     , a tedy           . Tuto podmínku 

nesplňuje ani jeden z kořenů    a   . 

Jediným řešením dané rovnice je kořen      

Nyní se k psaní jednotek vrátíme. 

Víme-li, ţe     cm, dopočítáme neznámou   z rovnice               . 

        

Odpověď: 

Klobouk hřibu dubového je vysoký 4 cm a průměr jeho klobouku je 16 cm. 

5.3 Úloha 3. (Hniloba jablka) 

Potřebný teoretický základ je uveden v předchozí kapitole pod názvem Houby a houbové 

organismy a ţádnou další teorii pro tuto úlohu není potřeba uvádět. 

5.3.1 Zadání a řešení slovní úlohy 

Na zahradě rostou jabloně. Honzík si všiml, ţe na povrchu některých zralých jablek jsou bílé 

polštářky soustředěné v kruzích. Zjistil, ţe se jedná o hlízenku ovocnou. Pár dní jabloně 

pozoroval a zjistil, ţe jablko je hlízenkou napadané pouze v případě, ţe ho nakouše vosa. 

Vosa z jablka tvaru koule o poloměru   ukousne kus tvaru kulové úseče. Povedeme-li řez 

koulí (jablka) procházející středem koule kolmo na podstavu kulové úseče, dostaneme kruh 

s kruhovou úsečí, jejíţ oblouk má délku     cm. Hniloba způsobená hlízenkou přibývá 

průměrně      cm za dva dny na povrchu jablka od místa kousnutí vosou. Jak velký je 

průměr jablka, víte-li, ţe jablko bude za 8 dní zcela napadeno hlízenkou? 

Řešení: 



46 

 

Nejdříve pomocí trojčlenky s přímou úměrou spočítáme, kolik centimetrů přibude hniloba za 

  dní: 

     cm …  za   dny 

?  … za    dní 

  
 

 
       cm, 

     cm. 

Hniloba za   dní přibude    centimetrů. 

Pomocí vzorce pro obvod kruhu vypočítáme poloměr   kruhu. Víme, ţe obvod kruhu je 

tvořen obloukem o délce     cm a obloukem o délce    cm (   cm +    cm). Při výpočtu 

budeme za   dosazovat hodnotu     . 

     , 

              , 

                , 

    cm. 

Odpověď: 

Průměr jablka je 10 centimetrů. 
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6 Závěr 

Cílem mé práce bylo sestavit sbírku slovních úloh z přírodních věd zaměřenou na vyuţívání 

kruţnice, kruhu, koule, kulové plochy a jejich částí. Úlohy ve sbírce jsou na téma, jak Honzík 

poznává les a zahradu. Jsem si vědoma, ţe má sbírka úloh není vyčerpávající pro oblast 

vyuţití matematiky v přírodních vědách. Ale to ani nemůţe být vzhledem k rozsahu práce. 

Omezovali mě také nedostatečné znalosti z některých přírodních věd či některých jejich 

oblastí. 

Slovní úlohy v této práci lze pouţít ve výuce a propojit tak matematiku s přírodními vědami. 

Úlohy je moţné podle potřeby zjednodušit, ztíţit či uvést jiný postup řešení. Doufám, ţe má 

práce bude do budoucna inspirací nejen pro mě, ale i pro ostatní učitele a studenty učitelství 

matematiky či přírodních věd. Je důleţité ţákům ukazovat, k čemu matematika je, a o to jsem 

se v této práci snaţila. 

V bakalářské práci jsem většinu slovních úloh vytvářela samostatně a uvědomila jsem si, jak 

je obtíţné sestavit slovní úlohu, které je pro ţáky zajímavá nebo motivující a která má 

zároveň „hezké“ výsledky. Psát tuto práci bylo pro mě výzvou a mnoho jsem se toho naučila. 

Podobnými úlohami se budu zabývat i nadále. V současné době mám připravenou další sbírku 

slovních úloh na téma, jak Honzík poznává vesmír. 

Z didaktického hlediska by mohlo být zajímavé sledovat, jestli ţáci a studenti různých 

věkových kategorií úlohám rozumí a jak tyto úlohy řeší. Případně by bylo zajímavé propojit 

výuku matematiky s praxí, například vzít ţáky do lesa, vyrobit si kvadrant a změřit výšku 

stromu, a sledovat, jestli taková výuka děti baví, jestli se naučí více a jestli tématu lépe 

porozumí, a pak je nechat, aby slovní úlohu na podobné či jiné téma vymysleli sami. 
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