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Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  
MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 

 

Předmět: Matematika 

Téma: Užití matematiky ZŠ při výrobě káči – technický výkres 

Věk žáků: 14-18 

Časová dotace: 1 hodina 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
Posuvné měřítko, kovová káča, kalkulačka, technický výkres pro výrobu 
káči,kružítko, provázek 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

 Podobnost 

 Měřítko výkresu 

 Měření posuvným měřítkem 

 Čtení technického výkresu 

 Vzorec pro délku oblouku 
 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

Užití základních matematických poznatků ZŠ v praxi 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

Technická příprava výrobku 

Zdroje: Technické údaje poskytnuté výrobcem káči - ZVVZ Milevsko 

Autor: 
 
Mgr. Jitka Nováková, Základní škola a Mateřská škola Sepekov 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku)  

Technický výkres 

1) Měřítko výkresu 

a) Určete měřítko výkresu. 

b) Pomocí posuvného měřítka určete rozměry výrobku a doplňte je do výkresu. 

c) Ověřte naměřené rozměry v technickém výkresu.  

 

2) Čtení kót z technického výkresu 

a) Dopočítejte rozměry ve vyznačeném trojúhelníku. 

b) Výpočtem ověřte údaj o úhlu velikosti 10° ve vyznačeném trojúhelníku. 

c) Konstrukcí určete střed vyznačeného oblouku, změřte úhel a vypočítejte délku 

oblouku. Vypočtený údaj ověřte použitím provázku. 
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I. METODICKÉ POKYNY  

Pracovní listy je možné použít najednou jako souhrnné opakování matematických 

znalostí žáků 9. ročníku ZŠ na závěr školního roku nebo jako ověření znalostí žáků 1. 

ročníku SŠ. Je vhodné je zařadit po exkurzi v ZVVZ Milevsko, kde byla káča pro tyto 

pracovní listy vyrobena.  

Další možný způsob využití pracovních listů je jejich průběžné zařazování do hodin 

matematiky v 8. a 9. ročníku v rámci výkladu nebo procvičení daného matematického 

jevu. Jedná se tedy o dlouhodobý projekt, který může být zakončen exkurzí do ZVVZ 

Milevsko. 

 

II. ROZBOR ÚLOHY 

Pracovní list Technický výkres 

Technický výkres je pro výrobu káči na soustruhu. 

Technický výkres pro CNC stroj není pro žáky ZŠ vhodný. 

1a)  Pro správný zápis měřítka je užitečné připomenout koeficient podobnosti. 

 

III. VZOROVÉ ŘEŠENÍ - Pracovní list Technický výkres 

1) Měřítko výkresu 

a) Určete měřítko výkresu 

výkres    skutečnost 

127 mm…………………………………. 50 mm 

x mm………………………………………. 1 mm 

𝑥

127
=

1

50
 

𝑥 =
127

50
 

𝑥 = 2,5    
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Závěr: Měřítko je 2,5 : 1, jedná se o zvětšení. 

   Měřítko není v normovaném poměru. 

b) Pomocí posuvného měřítka určete rozměry výrobku a doplňte je do výkresu: 

Závěr: Celková délka je 55 mm, průměr je 50 mm.  

c) Ověřte naměřené rozměry v technickém výkresu  

Závěr: Naměřená hodnota délky 141mm vydělená 2,5 je přibližně 57 mm. 

   Naměřený průměr 126 mm vydělené 2,5 je přibližně 50 mm. 

 

2) Čtení kót z technického výkresu 

a) Dopočítejte rozměry vyznačeného trojúhelníku: 

1. odvěsna: 17,57 mm – 16,39 mm = 1,18 mm, 

2. odvěsna: (46,69 mm – 33,24 mm) :2= 6,725 mm. 

b) Výpočtem ověřte údaj o úhlu velikosti 10° ve vyznačeném trojúhelníku: 

 𝑡𝑔𝑥 =
1,18

6,725
      

  𝑥 =  𝑡𝑔−1 1,18

6,725
  

Závěr: 𝒙 = 𝟗, 𝟗𝟓° tedy přibližně uvedených 𝟏𝟎°. 

c) Konstrukcí určete střed vyznačeného oblouku, změřte úhel a vypočítejte délku 

oblouku: 

Poloměr 𝑟′ =  16,48 mm ∙ 2,5 = 41,2 mm, rýsujeme 42 mm. 

Naměřený úhel je přibližně 86° 

Délka oblouku  𝑙 =
2𝜋·42𝑚𝑚

360
∙ 86 =̇ 63 mm. 

Vypočtený údaj ověřte použitím provázku. 


