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GEOMETRIA V NAŠOM MESTE 

RNDr. Kitti Vidermanová  

Platónske telesá 
Medzi mnohostenmi existuje päť významných telies, ktoré vynikajú svojou 

pravidelnosťou. Nazývajú sa pravidelné alebo aj platónske telesá. 
Majú tieto vlastnosti: 

o  všetky ich steny sú navzájom zhodné pravidelné mnohouholníky, 
o  uhly každých dvoch stien so spoločnou hranou sú zhodné, 
o  dá sa im opísať aj vpísať guľa (existuje guľová plocha, ktorá obsahuje všetky vrcholy 

a guľová plocha dotýkajúca sa všetkých stien znútra) 
Pravidelné telesá sú: 
o štvorsten (tetraéder) – steny tvoria rovnostranné trojuholníky 
o šesťsten = kocka (hexaéder) – steny tvoria štvorce 
o osemsten (oktaéder) - steny tvoria rovnostranné trojuholníky 
o dvanásťsten (dodekaéder) - steny tvoria pravidelné päťuholníky  
o dvadsaťsten (ikosaéder) - steny tvoria rovnostranné trojuholníky 

 

 
Obr. 1: platónske telesá 

 
Tieto telesá boli inšpiráciou pri písaní tohto príspevku. Pri rôznych príležitostiach sme si 

začali všímať „telesá“ okolo nás, a preto sme sa rozhodli priblížiť ich žiakom vo forme 
zaujímavých úloh založených na reálnych objektoch.  
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Vybrané úlohy 
Príklad 1 

Rybička strednej veľkosti sa v akváriu cíti dobre, keď na ňu pripadajú najmenej 3 litre 
vody. Najviac koľko rybičiek možno kúpiť do akvária dĺžky 60 cm, šírky 30 cm a výšky 40 
cm, keď v ňom naplníme vodu len do 90 % jeho výšky? 

 
Obr. 2 

 
 
Príklad 2 

Predpokladáme, že každý žiak od 5. až po 9. ročník má všetky učebnice matematiky pre  
2. stupeň základných škôl a na Slovensku je 750 000 žiakov navštevujúcich školu. 

 
Obr. 3 

 
a) Koľko štvorcových metrov papiera sa spotrebuje na výrobu jednej učebnice 

matematiky, ktorá má 150 strán? 
 
b) Koľko štvorcových metrov papiera sa spotrebuje na výrobu všetkých týchto učebníc? 
 
c) Ak by ste všetky tieto učebnice poukladali na seba, aká vysoká veža by vznikla? 
 
d) Jeden štvorcový meter papiera používaného na výrobu učebníc má hmotnosť 70 2/g m . 

Aká je hmotnosť papiera použitého na výrobu všetkých týchto učebníc? 
 
e) Kamión na prepravu učebníc má ložnú plochu dĺžky 10 m, šírky 3 m a výšky 2 m. 

Koľko kamiónov by bolo potrebných na odvoz všetkých týchto učebníc, ak by boli kamióny 
plne naložené? 

 

 
Obr. 4 
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Príklad 3 

Informačný stĺp má tvar valca s obvodom 250 cm  a je vysoký  240 cm. Koľko plagátov 
a informačných letáčikov s rozmermi 20 x 30 cm sa dá vylepiť na 50 takýchto stĺpov? 

 

 
Obr. 5 

 
 
Zábery z mesta alebo inšpirácia k ďalším úlohám 
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