
Obsah trojúhelníku

varianta 1 1

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 43,1 cm a příslušnou výškou 2,42 

dm.
S =5,2151 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 72 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 15 metrů.
 výška = 9,6 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 27 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 18 cm a výškou 15,59 cm

1 okno = 140,31cm čver.                        

27  oken = 3788,37 cm čtver.

varianta 2 2

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 35,7 mm a příslušnou výškou 1,13 

cm.
S =2,01705 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 61 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 13 decimetrů.
 výška = 9,38461538461539 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 17 trojúhelníkových šátků 

se stranou 57,7 cm a výškou 24,98 cm

1 okno = 720,673cm čver.                                

17 oken = 12251,441 cm čtver.

varianta 3 3

1. Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 21 cm a příslušnou výškou 3,75 dm. S =3,9375 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 56 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 15 metrů.
 výška = 7,46666666666667 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 24 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 27,1 cm a výškou 23,47 cm

1 okno = 318,0185cm čver.                        

24  oken = 7632,444 cm čtver.

varianta 4 4

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 37,6 mm a příslušnou výškou 3,62 

cm.
S =6,8056 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 89 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 10 decimetrů.
 výška = 17,8 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 27 trojúhelníkových šátků 

se stranou 66,1 cm a výškou 28,62 cm

1 okno = 945,891cm čver.                                

27 oken = 25539,057 cm čtver.

varianta 5 5

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 40,9 cm a příslušnou výškou 1,58 

dm.
S =3,2311 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 84 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 6 metrů.
 výška = 28 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 19 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 22,9 cm a výškou 19,83 cm

1 okno = 227,0535cm čver.                        

19  oken = 4314,0165 cm čtver.



Obsah trojúhelníku

varianta 6 6

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 19,6 mm a příslušnou výškou 2,12 

cm.
S =2,0776 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 82 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 20 decimetrů.
 výška = 8,2 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 23 trojúhelníkových šátků 

se stranou 38 cm a výškou 16,45 cm

1 okno = 312,55cm čver.                                

23 oken = 7188,65 cm čtver.

varianta 7 7

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 47,9 cm a příslušnou výškou 1,13 

dm.
S =2,70635 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 51 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 11 metrů.
 výška = 9,27272727272727 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 25 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 27,2 cm a výškou 23,56 cm

1 okno = 320,416cm čver.                        

25  oken = 8010,4 cm čtver.

varianta 8 8

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 33,6 mm a příslušnou výškou 2,89 

cm.
S =4,8552 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 66 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 24 decimetrů.
 výška = 5,5 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 18 trojúhelníkových šátků 

se stranou 31,6 cm a výškou 13,68 cm

1 okno = 216,144cm čver.                                

18 oken = 3890,592 cm čtver.

varianta 9 9

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 21,2 cm a příslušnou výškou 3,74 

dm.
S =3,9644 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 59 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 10 metrů.
 výška = 11,8 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 19 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 23,3 cm a výškou 20,18 cm

1 okno = 235,097cm čver.                        

19  oken = 4466,843 cm čtver.

varianta 10 10

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 45,7 mm a příslušnou výškou 3,73 

cm.
S =8,52305 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 71 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 10 decimetrů.
 výška = 14,2 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 13 trojúhelníkových šátků 

se stranou 68,6 cm a výškou 29,7 cm

1 okno = 1018,71cm čver.                                

13 oken = 13243,23 cm čtver.



Obsah trojúhelníku

varianta 11 11

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 49,4 cm a příslušnou výškou 1,53 

dm.
S =3,7791 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 72 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 15 metrů.
 výška = 9,6 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 20 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 14,2 cm a výškou 12,3 cm

1 okno = 87,33cm čver.                        20  

oken = 1746,6 cm čtver.

varianta 12 12

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 37,1 mm a příslušnou výškou 4,37 

cm.
S =8,10635 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 83 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 17 decimetrů.
 výška = 9,76470588235294 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 17 trojúhelníkových šátků 

se stranou 39,8 cm a výškou 17,23 cm

1 okno = 342,877cm čver.                                

17 oken = 5828,909 cm čtver.

varianta 13 13

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 16,3 cm a příslušnou výškou 4,79 

dm.
S =3,90385 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 50 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 19 metrů.
 výška = 5,26315789473684 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 29 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 13,9 cm a výškou 12,04 cm

1 okno = 83,678cm čver.                        

29  oken = 2426,662 cm čtver.

varianta 14 14

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 30,4 mm a příslušnou výškou 3,94 

cm.
S =5,9888 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 66 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 17 decimetrů.
 výška = 7,76470588235294 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 25 trojúhelníkových šátků 

se stranou 33,8 cm a výškou 14,64 cm

1 okno = 247,416cm čver.                                

25 oken = 6185,4 cm čtver.

varianta 15 15

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 41,4 cm a příslušnou výškou 4,75 

dm.
S =9,8325 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 80 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 20 metrů.
 výška = 8 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 21 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 15,5 cm a výškou 13,42 cm

1 okno = 104,005cm čver.                        

21  oken = 2184,105 cm čtver.



Obsah trojúhelníku

varianta 16 16

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 40,2 mm a příslušnou výškou 4,12 

cm.
S =8,2812 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 88 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 25 decimetrů.
 výška = 7,04 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 11 trojúhelníkových šátků 

se stranou 63 cm a výškou 27,28 cm

1 okno = 859,32cm čver.                                

11 oken = 9452,52 cm čtver.

varianta 17 17

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 19,8 cm a příslušnou výškou 2,19 

dm.
S =2,1681 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 64 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 6 metrů.
 výška = 21,3333333333333 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 17 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 28,9 cm a výškou 25,03 cm

1 okno = 361,6835cm čver.                        

17  oken = 6148,6195 cm čtver.

varianta 18 18

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 35,4 mm a příslušnou výškou 1,9 

cm.
S =3,363 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 51 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 25 decimetrů.
 výška = 4,08 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 21 trojúhelníkových šátků 

se stranou 68 cm a výškou 29,44 cm

1 okno = 1000,96cm čver.                                

21 oken = 21020,16 cm čtver.

varianta 19 19

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 19,7 cm a příslušnou výškou 3,83 

dm.
S =3,77255 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 82 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 7 metrů.
 výška = 23,4285714285714 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 10 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 24,9 cm a výškou 21,56 cm

1 okno = 268,422cm čver.                        

10  oken = 2684,22 cm čtver.

varianta 20 20

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 23,9 mm a příslušnou výškou 1,32 

cm.
S =1,5774 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 76 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 25 decimetrů.
 výška = 6,08 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 12 trojúhelníkových šátků 

se stranou 60,2 cm a výškou 26,07 cm

1 okno = 784,707cm čver.                                

12 oken = 9416,484 cm čtver.



Obsah trojúhelníku

varianta 21 21

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 14,4 cm a příslušnou výškou 4,45 

dm.
S =3,204 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 77 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 20 metrů.
 výška = 7,7 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 27 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 26,1 cm a výškou 22,6 cm

1 okno = 294,93cm čver.                        

27  oken = 7963,11 cm čtver.

varianta 22 22

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 24,7 mm a příslušnou výškou 3,3 

cm.
S =4,0755 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 62 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 15 decimetrů.
 výška = 8,26666666666667 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 22 trojúhelníkových šátků 

se stranou 33,2 cm a výškou 14,38 cm

1 okno = 238,708cm čver.                                

22 oken = 5251,576 cm čtver.

varianta 23 23

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 18,8 cm a příslušnou výškou 1,74 

dm.
S =1,6356 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 65 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 17 metrů.
 výška = 7,64705882352941 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 28 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 10 cm a výškou 8,66 cm

1 okno = 43,3cm čver.                        28  

oken = 1212,4 cm čtver.

varianta 24 24

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 17,2 mm a příslušnou výškou 1,35 

cm.
S =1,161 cm čtver.

2.
Urči výšku trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 74 decimetrů čtverečných a 

příslušná strana je 6 decimetrů.
 výška = 24,6666666666667 m

3.
Kolik metrů čtverečných látky je potřeba na ušití 28 trojúhelníkových šátků 

se stranou 47,9 cm a výškou 20,74 cm

1 okno = 496,723cm čver.                                

28 oken = 13908,244 cm čtver.

varianta 25 25

1.
Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou 41,7 cm a příslušnou výškou 3,39 

dm.
S =7,06815 dm čtver.

2.
Urči stranu trojúhelníku, jestliže jeho obsah je 61 metrů čtverčných a 

příslušná výška je 16 metrů.
 výška = 7,625 m

3.
Kolik metrů čtverečných skla je potřeba na zasklení 25 trojúhelníkových 

okeních tabulek se stranou 11,5 cm a výškou 9,96 cm

1 okno = 57,27cm čver.                        25  

oken = 1431,75 cm čtver.


