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Úvod

Úvod
Když vyšlo pĆed osmi lety první vydání této knihy pĆíkladĎ, setkalo se mezi êtenáĆi poêítaêových pĆíruêek s neobyêejným úspøchem. Od té doby ale vývoj pokroêil a s nástupem
nových verzí MS Office zaêala publikace beznadøjnø zastarávat.
Proto se nakladatelství Grada rozhodlo pro nové aktualizované vydání knihy. Je celá plnø
pĆizpĎsobena práci v Excelu 2007. Jak známo, zpĎsob ovládání programu se poêínaje touto
verzí doslova revoluênø zmønil. Už se nepoužívá panel nabídek a panely nástrojĎ jsou rovnøž omezeny. Namísto toho dostává uživatel pás karet, kde jsou všechny pĆíkazy pĆehlednø
soustĆedøny. Je tĆeba pĆipustit, že pro toho, kdo pĆechází ze starších verzí MS Office, mĎže
být pĆechod ponøkud bolestivý, naopak noví uživatelé se pĆizpĎsobí rychleji.
Proê vlastnø tato kniha vznikla? Jako stĆedoškolský uêitel mám velké praktické zkušenosti
s vyuêováním Excelu, a to jak u žákĎ stĆední školy, tak i kurzĎ pro uživatele poêítaêĎ
z praxe. Sám si pamatuji, jak obtížnø jsem se sám seznamoval s Excelem a jednotlivé
funkce programu jsem nacházel vlastnø až v okamžiku, kdy jsem je potĆeboval, pĆiêemž
se mi êasto stalo, že jsem Excel považoval za nedokonalý nebo jsem problém, který se
dal Ćešit jednoduše, složitým zpĎsobem obcházel. Tímto neĆíkám, že jsem dospøl k nøjaké
dokonalosti, ale mám za sebou stovky vyuêovacích hodin, pĆi nichž jsem použil desítky
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nejrĎznøjších pĆíkladĎ. Tyto pĆíklady tvoĆí základ této knihy; k nim jsem pĆidal další,
týkající se témat, která v bøžné praxi nevyuêuji, neboČ vøtšinou vedu kurzy pro naprosté
zaêáteêníky. DobĆe si uvødomuji, že nejlépe se daný problém vysvøtlí na konkrétním
a jednoduchém pĆíkladø.

Komu je kniha urêena
Kniha je urêena jako pomĎcka pro uêitele informatiky, pro vedoucí kurzĎ Excelu, pro zaêáteêníky i pro všechny, kteĆí se seznamují s tímto programem a chtøjí proniknout hloubøji
do tajĎ sestavování tabulek a dalších funkcí Excelu.
Uvedené pĆíklady jsou Ćazeny chronologicky tak, aby pomohly êtenáĆi procviêovat práci
s Excelem podle jednotlivých kapitol a aby se pĆi práci s Excelem pĆecházelo od jednodušší
problematiky je složitøjší. Nøkteré pĆíklady však rozsah výše uvedené publikace pĆekraêují,
zejména pak kapitoly, které se týkají databází, kontingenêních tabulek, scénáĆĎ a sestavení
jednoduchých maker.
Práce s knihou pĆedpokládá alespoĀ êásteênou znalost stĆedoškolské matematiky; mnohé
pĆíklady jsou vyslovenø zájmové nebo z nøkterých specializovaných oborĎ, jako je napĆíklad chemie nebo astronomie.

Kde najít cviêné soubory
Všechny pĆíklady této knihy jsou k dispozici v souborech, které lze stáhnout z webové
stránky nakladatelství Grada, najdete je na adrese www.grada.cz.
Všechny jsou uloženy ve formátu, který lze otevĆít pouze v Excelu 2007 nebo vyšších
verzích (XLSX). Namítnete-li, že uživatelé nižších verzí jsou o svá práva zkráceni, musím
odpovødøt, že celá tato kniha pro nø nemá žádný význam, protože vøtšina postupĎ je díky
novému zpĎsobu ovládání podstatnø odlišná.
Autor tøchto ĆádkĎ samozĆejmø nemá žádný patent na rozum. ąešení pĆíkladĎ, které nabízím, se mi jevilo jako optimální pro danou chvíli a možnosti êtenáĆe. To však neznamená,
že pĆíklady nelze Ćešit snáze, lépe a elegantnøji.

Poznámky k druhému vydání
V prvním vydání této knihy se objevilo nøkolik chyb, na které mø êtenáĆi upozornili. Pokud
byly tyto pĆíklady použity znovu v tomto vydání, jsou chyby odstranøny. Tím samozĆejmø
nevyluêuji, že jsem nøjaké další chyby a nepĆesnosti nezavlekl i do tohoto vydání; pĆedem
se za to všem êtenáĆĎm omlouvám a rád uvítám všechny pĆipomínky a námøty k dané
problematice.
Tato pĆíruêka není výuková, znamená to, že se vám dostane minimu teorie a popisy všech
operací jsou pomørnø struêné a konkretizovány pro ten který pĆíklad.
Všechny pĆíklady v této knize (až na nøkolik výjimek) jsou orientovány na práci se vzorci,
tedy na ty operace, které bývají pro uživatele nejobtížnøjší.
V knize není speciální kapitola urêená pro procviêování grafĎ. Nejêastøji používané typy
grafĎ jsou zaĆazeny pĆímo k tøm pĆíkladĎm, které se charakteristikou dat pro jejich vytvoĆení
hodí. To vám ovšem nebrání, abyste si vyzkoušeli i další grafy podle jiných tabulek.

Úvod
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Rozdølení knihy
V první kapitole najdete jednoduché pĆíklady, které spoêívají v Ćešení prostých slovních
úloh. Obvykle bývá složitøjší najít vlastní postup Ćešení pĆíkladu než aplikovat toto Ćešení
do vzorcĎ Excelu.
Druhá kapitola obsahuje rovnøž jednoduché pĆíklady, ale všechny mají jeden atribut, kolem
nøjž se toêí mnoho záležitostí bøžného života – procenta.
TĆetí kapitola ponøkud vyboêuje ze základního schématu knihy, neboČ pro ni nejsou
støžejní vzorce, ale operace, které s výpoêty úzce souvisí (vložit jinak, odstranøní chyb),
a pak nøkteré výpoêty, které vyžadují speciální operace (názvy bunøk, absolutní a smíšené
odkazy).
étvrtou kapitolou zaêíná ponøkud vyšší škola Excelu, protože se dostáváme do kouzelného svøta funkcí. Tato kapitola je také nejrozsáhlejší, protože funkcí je velký poêet, a byla
tady snaha postihnout co nejvøtší rozpøtí. Postupuje se od jednoduchých pĆíkladĎ a po
skuteênø složitá Ćešení.
Závøreêná kapitola pak obsahuje kromø kontingenêních tabulek i jednu lahĎdek, která
jsou tak trochu navíc, a naznaêuje ještø širší možnosti Excelu – operace s makry.

Doporuêená literatura
Pro základní pĆípravu a seznámení s Excelem lze doporuêit tyto knihy, vydané nakladatelstvím Grada:
Excel 2007 – Podrobný prĎvodce (Vladimír BĆíza).
Excel 2007 – vzorce a funkce (Ignatz Schels).
Excel 2007 – chybøjící manuál (Matthew MacDonald).

Upozornøní na první použití
Tato kniha není uêebnicí, slouží k procviêování nabytých znalostí, proto v ní nejsou
podrobnø vysvøtlovány jednotlivé souvislosti. Nøkteré postupy se opakují u mnoha pĆíkladĎ, napĆíklad vyplnøní oblasti nebo práce s dialogovým oknem Vložit funkci. Pokud
se takový speciální postup objeví poprvé, je pod nadpisem pĆíkladu umístøno výrazné
upozornøní. Jedinø v tomto pĆíkladu bude podrobnø vysvøtleno, jak tuto êinnost vykonat.
Odkaz na tyto postupy najdete i v rejstĆíku pod položkou První použití.

Upozornøní na první použití

Úvod

Kniha je rozdølena do pøti kapitol, sdružujících tematicky pĆíbuzné pĆíklady.

Sestavování jednoduchých
vzorcĎ
Vzorce jsou koĆením Excelu. Bez nich je jakákoli tabulka prakticky nemyslitelná. Do vzorcĎ
však pokud možno nepatĆí konstanty. Mnohem výhodnøjší je ve vzorcích používat odkazy
na buĀky, které obsahují êíselné hodnoty, s nimiž se ve vzorci poêítá; je lhostejné, zda
tato buĀka obsahuje konstantu nebo další vzorec. Nikdy totiž nevíte, kdy se vstupní data
zmøní, a pak je výhodnøjší mønit hodnoty v nøkolika buĀkách, než upravovat desítky
vzorcĎ. Konstanty ve vzorcích mĎžete ponechat jen tehdy, máte-li naprostou jistotu, že se
nezmøní. Takovou konstantou je napĆíklad hodnota 100 pĆi výpoêtu procent nebo 9,81
jako gravitaêní zrychlení Zemø. Ale u toho bych si nebyl zas tak jist. Takže už víte, o êem
bude tato kapitola – o tom, jak sestavovat vzorce za pomoci odkazĎ na další buĀky.

PĆíklad 1 – Jednoduché slovní úlohy
Základní vzorce, odkazy, dialogové okno Formát bunøk, tlaêítko Více. Tlaêítko
Odebrat desetinné místo, Závorky
Tento pĆíklad se skládá z nøkolika skuteênø jednoduchých slovních úloh, které by se
daly skoro Ćešit zpamøti, nebo by staêila obyêejná kalkulaêka. PĆesto podobné výpoêty

PĆíklad 1 – Jednoduché slovní úlohy

1. Sestavování
jednoduchých vzorcĎ

1.
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do tabulek Excelu patĆí, tĆeba i proto, že nøkdy na podobné jednoduché operaci závisí
celý složitý blok tabulek; pĆíkladem budiž úvodní pĆepoêet aktuálních kurzĎ møny pĆed
obchodním jednáním za miliony.
známka
Po

U pĆíkladĎ podobného typu mnohdy nebývá takovým problémem sestavit
správnø vzorce v tabulce Excelu jako najít správný postup Ćešení. To už
je ale problém matematických schopností každého jedince. Na pĆíklady
v této kapitole postaêí zvládnutí uêiva základní školy.

a) Kolikrát tepe srdce?
Sešit Kapitola 01 Jednoduché slovní úlohy, list 01a-c Jednoduché
Srdce tepe každou minutu 72krát. Kolikrát srdce tepe za hodinu, den, týden, møsíc, rok,
sto let? Kolik tepĎ oêekává srdce bøhem života dlouhého 85 let?

Princip Ćešení
Ve vzorcích, které Ćeší tuto úlohu, se bude vyskytovat jediná konstanta, což je právø poêet
tepĎ srdce za minutu. Všechny další vzorce už odkazují buó na buĀku s touto konstantou,
nebo Ćetøzovø jedna na druhou.

ąešení
Vložte do buĀky poêet tepĎ za 1 minutu (nemusí to být zadaná hodnota, klidnø si spoêítejte, kolik toho vaše srdce dokáže). Potom tuto hodnotu postupnø násobte pĆíslušným
poêtem êasových jednotek podobnø jako na obrázku 1.1.
Pro pĆesnøjší výpoêet použijte pĆi výpoêtu poêtu tepĎ za rok, odkaz na poêet tepĎ za den
– poêet dnĎ v møsíci není stejný (31 × 12 rozhodnø není 365).
Tip

Odkazy na buĀky se do vzorcĎ obvykle nezapisují, mnohem efektivnøjší
je tyto odkazy vložit klepnutím na buĀku, na kterou se odkazuje.

Obrázek 1.1: ąešení pĆíkladu Kolikrát tepe srdce?

1. Sestavování jednoduchých vzorcĎ

V PŘÍKLADECH

PĆestože si mĎžete být svým postupem naprosto jisti, není žádoucí odkazy
Ćetøzit. Proto vždy, pokud je to možné, používejte odkaz na pĎvodní
hodnoty a nikoli na dílêí výpoêty. Pokud byste se napĆíklad v tomto
pĆíkladu dopustili chyby v buĀce B5 a s touto hodnotou dále poêítali,
budou chybné všechny další výsledky v buĀkách B6:B9. Naproti tomu
Ćešení téhož pĆíkladu ve sloupci D eventuální chyba v buĀce D5 další
výpoêty neohrozí.

známka
Po

Je-li êíslo v buĀce Ćádovø vøtší, vyplatí se použít oddølovaê tisícĎ. Ten
nastavíte v dialogovém oknø Formát bunøk na kartø éíslo zaškrtnutím
políêka Oddølovat 1000. Pro úplnost – dialogové okno Formát bunøk
otevĆete stiskem tlaêítka Více na kartø DomĎ ve skupinø éíslo.

Tip

Tlaêítko Více bývá souêástí jednotlivých skupin, je zvýraznøno jako
malá šipka v lištø skupiny a po najetí myší velký popisek udává možnosti
tlaêítka, podobnø jako na obrázku 1.2.

známka
Po

Obrázek 1.2: Použití tlaêítka Více

b) Pilný spisovatel
Spisovatel sedí ve vøzení, a aby se nenudil, má k dispozici (velmi starý) poêítaê s pevným diskem o velikosti 1200 MB. Pilnø píše, ale je omezen kapacitou disku. Kolik mĎže napsat románĎ,
pokud všechny jeho knihy mají 400 stran o 40 Ćádcích a na každém Ćádku je 60 znakĎ?

Princip Ćešení
Budeme pĆedpokládat, že pevný disk poêítaêe je maximálnø využitelný. Jeho kapacita tedy
je 1200 MB, což êiní 1200*1024*1024 B.
Dále vypoêteme, kolik znakĎ vlastnø obsahuje jedna kniha, tedy 400*40*60.
PĆedpokládáme, že text je ukládán do prostého textového souboru, kdy 1 znak pĆedstavuje 1 B.
Vydølíme-li kapacitu disku poêtem znakĎ, dostaneme poêet knih, které autor napíše.

PĆíklad 1 – Jednoduché slovní úlohy
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ąešení
Sestavte tabulku a vložte vzorce podle obrázku 1.3.

Obrázek 1.3: ąešení pĆíkladu Pilný spisovatel

c) Ještø jednou pilný spisovatel
Jak dlouho bude spisovatel z pĆíkladu 1b psát své knihy, pracuje-li dennø nepĆetržitø 12 hodin
a napíše-li 6 stránek za hodinu? Jaký minimální trest musí dostat, aby ve vøzení vše stihl?

Princip Ćešení
Spoêítáme nejprve celkový poêet stránek, které obsahují jednotlivé knihy – 1310 knih
násobíme 400.
Vydølíme-li výslednou hodnotu 6, dostaneme poêet hodin, které jsou potĆeba k této práci.
Vydølíme-li tuto hodnotu 12, dostaneme poêet dnĎ.
Vydølíme-li tuto hodnotu 365, dostaneme pĆíslušný poêet let.

ąešení
Jak je patrné z obrázku 1.4, tabulka navazuje na tabulku z pĆedchozího pĆíkladu. V takovém
pĆípadø nelze vložit ani poêet knih, ani poêet stran jako konstantu, ale vždy jako odkaz
na hodnoty v jiné tabulce.

Obrázek 1.4: ąešení pĆíkladu Ještø jednou pilný spisovatel

1. Sestavování jednoduchých vzorcĎ
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Jak je zĆejmé, náš spisovatel musí dostat alespoĀ 20 let, jinak své dílo nikdy nevytvoĆí.
známka
Po

d) Kuliêky
Sešit Kapitola 01 Jednoduché slovní úlohy, list 01d Kuliêky
VraČme se do êasĎ hodnø vzdálených, dnes již kuliêky prakticky nevidíme. Škoda.
PĆíklad dále uvedený (a jemu podobné) býval jedním z nejménø oblíbených typĎ pĆíkladĎ
na základní škole. Znøl asi takto: Honza a Pavel mají dohromady 250 kuliêek. Pavel má
o 20 kuliêek víc. Kolik kuliêek má Honza? Dokážete si s takovým pĆíkladem poradit za
pomoci Excelu?

Princip Ćešení
ąešením tohoto pĆíkladu je rovnice a + (a+b) = c, kde:
3 a je poêet kuliêek, které vlastní Honza;
3 b je poêet kuliêek, které má Pavel navíc;
3 c je celkový poêet kuliêek.
Z toho plyne, že vzorec pro výpoêet Honzových kuliêek má tvar a = (c – b) / 2. Jistø, než
dostanete tento tvar, je tĆeba pĆevést nøkteré hodnoty z levé strany rovnice na pravou
a zpøt, ale tím se Excel zabývat nemĎže. Do tabulky lze vložit vždy jednoznaêné Ćešení
výpoêtu.
Poêet Pavlových kuliêek už lze zjistit jen prostým odeêtením Honzových kuliêek od celkového poêtu (c – a).

ąešení
Tentokrát použijeme postup krok za krokem, zaêínáme na novém listu s prázdnou tabulkou.
1. VytvoĆte legendu ve sloupci A podle obrázku 1.5.
2. Do buĀky B3 vložte celkový poêet kuliêek (250).
3. Do buĀky B4 vložte hodnotu rozdílu (20).
4. Poêet Honzových kuliêek vyĆešte v buĀce B5 – vložte do ní vzorec =(B3-B4)/2.
5. Pavlovy kuliêky vypoêítejte v buĀce B6 – vzorec má tvar =B3-B5.
6. Do buĀky B8 vložte kontrolní souêet =B5+B6; výsledná hodnota musí být shodná
s buĀkou B3.

PĆíklad 1 – Jednoduché slovní úlohy
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Obrázek 1.5: ąešení pĆíkladu s kuliêkami

PĆíklad 2 – étvercový pozemek
Vyplnøní oblasti, mocnina
Sešit Kapitola 01 Jednoduché slovní úlohy, list 02 étverec
Chceme koupit êtvercový stavební pozemek. Nabízejí se nám êtyĆi možnosti – na venkovø, v malém møstø, na pĆedmøstí Prahy a v centru metropole. Délka strany pozemkĎ
a cena za 1 m2 jsou ovšem rozdílné. Venkov – 60 m, 500 Kê; malé møsto – 45 m, 800 Kê;
pĆedmøstí Prahy – 38 m, 1100 Kê; centrum Prahy – 16 m, 2200 Kê. Jaká je prodejní cena
jednotlivých pozemkĎ?

Princip Ćešení
PĆedevším je nutné zjistit plochu pozemku. Ta se spoêítá podle vztahu S = a × a, kde je
S je obsah êtverce a a je délka jeho strany. Z takto vypoêtené plochy již snadno vypoêtete
cenu za pozemek.

ąešení
1. Vložte data do tabulky podle obrázku 1.7 – legenda ve sloupci A, délka strany
êtverce ve sloupci B, cena za jednotku ve sloupci D.
2. V buĀce C4 spoêítejte velikost plochy pozemku na venkovø – vzorec je =B4*B4
nebo =B4^2.
3. VyplĀte oblast C4:C7.
Tip

Pro vyplnøní oblasti umístøte kurzor na buĀku C4 a uchopte úchyt v pravém dolním rohu buĀkového kurzoru myši. Za neustálého stisku levého
tlaêítka myši posunujte myš smørem dolĎ jako na obrázku 1.6. MĎžete
rovnøž vybrat celou vyplĀovanou oblast (vêetnø první buĀky obsahující
data) a na kartø DomĎ ve skupinø Úpravy stisknout tlaêítko VýplĀ.
Z otevĆené nabídky tlaêítka zadejte pĆíkaz DolĎ.

1. Sestavování jednoduchých vzorcĎ
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Obrázek 1.6: Vyplnøní oblasti tahem myši

4. Do buĀky E4 vložte vzorec pro výpoêet ceny pozemku: =C4*D4.
5. VyplĀte oblast E4:E7.

Obrázek 1.7: Výpoêet ceny pozemkĎ podle pĆíkladu 2

PĆíklad 3 – Stavíme plot kolem obdélníkového
pozemku
Nastavení formátu êísla
Sešit Kapitola 01 Jednoduché slovní úlohy, list 03 Pletivo
Tento pĆíklad, aê je to velmi zvláštní, vzbudil vždy ve tĆídø velký rozruch. Doêkal jsem se
nesêetného poêtu rĎzných Ćešení a snad ještø vøtšího poêtu výsledkĎ. Pravda, vøtšinou
nesprávných. Správný výsledek je jen jeden.
Máme obdélníkovou zahradu o rozmørech 15 × 20 m. 1 m2 pletiva stojí 80 Kê. Kolik bude
stát oplocení zahrady pletivem o výšce 2,5 m?

Princip Ćešení
Plocha pletiva je obdélníkem o rozmørech daných obvodem obdélníkové plochy a výškou
pletiva. Obvod obdélníkové plochy vypoêtete podle vztahu o = 2 × a + 2 × b, kde a a b
jsou strany obdélníka. Z tøchto údajĎ snadno vypoêteme plochu pletiva podle vztahu
S = o × v, kde v je výška pletiva. Víme-li, kolik stojí 1 m2 pletiva, snadno již zjistíme cenu
celého pletiva.

PĆíklad 3 – Stavíme plot kolem obdélníkového pozemku
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ąešení
1. Vložte do buĀky B3 délku obdélníkové plochy, do buĀky B4 šíĆku obdélníkové
plochy, do buĀky B6 výšku pletiva a do buĀky B8 cenu pletiva.
2. Spoêítejte obvod pozemku (délku plotu) v buĀce B5.
3. V buĀce B7 spoêtøte plochu pletiva.
4. V buĀce B9 pak bude vyĆešena cena pletiva (14 000 Kê) – vzorce viz obrázek 1.8.

Obrázek 1.8: Výpoêet ceny pletiva kolem našeho pozemku
známka
Po

Jedná-li se o peníze, doporuêuje se uvádøt hodnoty na dvø desetinná
místa. Formát buĀky upravíte v dialogovém oknø Formát bunøk na
kartø éíslo, pokud jako Druh zvolíte éíslo a v êíselném poli Desetinná
místa nastavíte hodnotu 2.

Tip

Platí, že vzorce Excelu musí být univerzální. Zmønou vstupních hodnot v buĀkách B3, B4, B6 a B8 se automaticky møní hodnota výsledku
v buĀce B9.

Dále neĆešené pĆíklady
3 Spoêítejte délku a cenu plotu, který ohradí pozemek sestavený ze êtverce (25 × 25 m)
a obdélníku (70 × 40 m) pĆiléhajících tøsnø k sobø v délce strany êtverce.
3 Obdélníková zahrada o rozmørech 25 × 35 metrĎ potĆebuje oplocení. Chybøjí jen
kovové sloupky, které budou vysoké 2,8 metru a budou od sebe vzdáleny 5 metrĎ.
Kolik metrĎ kulatiny je tĆeba zakoupit? Možná, že se tady hodí zvážit, že tyêe musí
být taky zapouštøny do zemø…

PĆíklad 4 – Kružnice a kruh
Funkce PI(), odmocnina
Sešit Kapitola 01 Jednoduché slovní úlohy, list 04 Kruh
Je dán polomør kruhu r = 5 cm. Jaký je obvod a obsah kruhu?
Je dán obsah kruhu S = 25 cm2. Jaký je jeho polomør a obvod?
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Princip Ćešení
Vzorce pro výpoêty obsahu a obvodu kruhu:
3 Obvod kruhu o = 2Sr = Sd.
Jako êíslo S mĎžete vložit pĆímo jeho êíselnou hodnotu, tedy 3,141593, ale mnohem
výhodnøjší a pĆesnøjší je použití funkce PI. Zapíšete ji ve tvaru PI(), nezapomeĀte na
prázdnou závorku.

ąešení
ąešení není popsáno krok za krokem. Pokud si poradíte se vzorci a úpravou rovnic, møli
byste dojít ke stejnému nebo podobnému postupu jako na obrázku 1.9.
K tomu jen nøkolik poznámek:
3 Závorka použitá u funkce PI() je nezbytná. Je-li tĆeba vložit hodnotu S do závorky,
bude tato závorka závorkou vnoĆenou, jako v buĀce B5 nebo F5.
3 Odmocninu lze vypoêítat pomocí funkce ODMOCNINA, ale také lze využít skuteênosti, že odmocnina je vlastnø mocnina pĆevrácenou hodnotou. Potom lze umocĀovat zlomkem jako v buĀce F4. TĆetí odmocnina ze 125 by pak byla zapsána
výrazem =125^(1/3).
3 StĆíška, která je operátorem mocniny, se vloží do buĀky stiskem klávesy 3 spoleênø
se stiskem klávesy Pravý Alt.

Obrázek 1.9: Výpoêet obvodu a obsahu kruhu

Další neĆešené pĆíklady
3 Je dáno 10 kruhĎ. Polomør prvního je 1 cm, polomør každého dalšího je vyšší o 1 cm.
Vypoêtøte obvod a plochu každého kruhu a zjistøte, kolikrát je obvod a obsah posledního
kruhu vyšší než u prvního kruhu.
3 Je dán kruh o polomøru r=10 cm. Další 9 kruhĎ má polomør pĆesnø o polovinu
menší než pĆedchozí kružnice. Spoêtøte obsah tøchto kruhĎ a zjistøte, kolikrát se
obsah tøchto kružnic postupnø zmenšuje.
3 Elektrický sporák má êtyĆi plotýnky o prĎmørech 28, 26, 24 a 22 cm. Jaká je celková
plocha tøchto plotýnek.

PĆíklad 4 – Kružnice a kruh
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3 Obsah kruhu S =Sr2 = Sd2/4.

