
1. Užití učiva matematiky základní školy při 

plánování výroby hračky Káča/Téma 

Úvod 
Pracovní list řeší různé požadavky při plánování výroby hračky Káča. Časovou 
náročnost, spotřebu materiálu, objem výrobku a množství odpadu. Vznikl ve 
spolupráci se ZVVZ Milevsko a je vhodné ho spojit s exkurzí do této firmy. 
Rozšířená varianta tohoto výukového materiálu je k dispozici na webu 
www.matematech.cz  
 

Základní informace o materiálu 

Autor Mgr. Jitka Nováková 

Věk žáků 14 – 16 let 

Časová dotace 1 hodina 

Potřebné 
pomůcky a 
požadavky na 
techniku 

- matematicko-fyzikální tabulky 
-  kalkulačka 
 

Požadované 
znalosti a 
dovednosti 
žáků 

- objem válce 
- řešení rovnice 
- procenta 
- lineární funkce 
- převody jednotek 

Získané 
dovednosti a 
znalosti 

- souhrnné opakování učiva matematiky ZŠ při řešení úlohy 
z praxe 

Aplikace 
tématu  

Plánování výroby konkrétního výrobku 

Spolupráce 
s podnikem 

ZVVZ Milevsko 

Zdroje Technické informace poskytnuté ZVVZ Milevsko 

 

1.1. Pracovní list pro žáky 
 



Káča se vyrábí na CNC stroji z kulatiny o průměru 50 mm. Délka potřebného 

polotovaru je 60 mm. Káča je vyrobena z oceli S235JR. Její hustota je přibližně 

7850 kg/m3. Hmotnost výrobku je 0,108 kg.  

 

 

 
Obrázek 1 Káča; zdroj: Jitka Nováková 

1.1.1. Úloha č. 1 
a) Určete objem polotovaru a jeho hmotnost 
b) Určete objem výrobku 
c) Určete procento odpadu při výrobě  

1.1.2. Úloha č. 2 
K výrobě káči se používá kulatina o průměru 50 mm a délce 1500 mm.  

Určete počet kusů kulatin, potřebných pro 15 výrobků.  

1.1.3. Úloha č. 3 
Káča je vyráběna na CNC stroji. Přípravné práce (programování CNC stroje) 

trvají 60 minut. Výroba jedné káči 9 minut. 

a) Určete rovnici funkce pro výpočet potřebného času na výrobu požadovaného 

počtu výrobků.  Uveďte matematický název této funkce. 

b) Určete čas potřebný pro zhotovení 15 výrobků. 

1.2. Zkušenosti s použitím výukového materiálu  
Pracovní list je možné použít na konci 9. ročníku na závěr exkurze do ZVVZ. 
 Je také vhodný pro ověření znalostí studentů 1. ročníku střední školy.  



Výpočty úlohy č. 1 je možné ověřit experimentálně pomocí odměrného válce a 
váhy. Rozšířená verze tohoto pracovního listu je na  webové                    

1.3. Vzorové řešení  

1.3.1.   Úloha č. 1 

 

a) Určete objem a hmotnost polotovaru:  

     d = 50 mm, v = 60 mm, V = ? cm3  

     𝑉 = 𝜋𝑟2𝑣 

     𝑉 = 𝜋 ∙ 252 ∙ 60 

    𝑉 = 37500𝜋 = 117809,7245 mm3 

    𝑉 = 117809,7245 mm3 = 117,8097245 cm3 

Závěr: Objem polotovaru je přibližně 117,8097245 cm3. 

Určete hmotnost polotovaru:  

V = 117809,7245 mm3 = 0,0001178097245 m3, ρ = 7850 kg/m3, m= ? kg 

 𝑚 =  𝜌 ∙ 𝑉 

 𝑚 = 7850 ∙ 0,0001178097245 

 𝑚 = 0,924806337 kg. 

Závěr: Hmotnost polotovaru je přibližně 0,924806337 kg. 

b) Vypočtěte objem výrobku: 

ρ = 7850 kg/m3, m = 0,108 kg, V = ? cm3 

𝑉 =
𝑚

ρ
 

𝑉 =
0,108  

7850
 

𝑉 = 0,00001375796178 m3 = 13,757962 cm3. 

Závěr: Objem káči je přibližně 13,757962 cm3. 

c) Procento odpadu 

Pomocí objemu     Pomocí hmotnosti 

100 % ………………117,8097245 cm3             100 % ………………0,924806337 kg, 



 x % ………………... 13,757962 cm3           x % …………………………0,108 kg 

𝑥

100
=

13,757962

117,8097245
                                     

𝑥

100
=

0,108

0.924806337
 

 x = 11,678 %      x = 11,678 % 

Odpad: 100 % - 11,678 % = 88,32 %. 

Závěr: Odpad tvoří přibližně 88,32 %. 

1.3.2. Úloha č. 2 
 

 Určete počet kusů kulatin, potřebných pro 15 výrobků: 

Délka potřebného polotovaru pro výrobu káči je 60 mm.  

𝑥 = 1500 mm ∶ 60 mm = 25 ks. 

Závěr: Z jedné kulatiny se vyrobí 25 kusů výrobku, tady jedna kulatina stačí.  

1.3.3.  Úloha č. 3 
 

a) Určete rovnici funkce pro výpočet potřebného času na výrobu požadovaného 

počtu výrobků.  Uveďte matematický název této funkce: 

𝑦 = 60 + 𝑥 ∙ 9 

𝑦 = 9𝑥 + 60   jedná se o lineární funkci. 

b) Určete čas potřebný pro zhotovení 15 výrobků. 

𝑦 = 15 ∙ 9 + 60 = 195 minut. 

Potřebný počet výrobků bude vyroben za 195 minut od chvíle, kdy se začne 

stroj programovat. 

1.4. Další podobné výukové materiály  
Na webu www.matematech.cz jsou k dispozici další výukové materiály na 
téma… (konkrétní jména materiálů, případně krátký popis jejich obsahu, jak 
souvisí s uvedeným materiálem) a další materiály vzniklé na základě spolupráce 
s tímto podnikem… (konkrétní jména materiálů, případně krátký popis jejich 
obsahu) 
 


