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1. Prohlédni si všechny objekty a rozhodni, zda se jedná o 

rovinný obrazec či těleso. Všechny pak správně pojmenuj. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

            

            

            

         

    



2. Hádej, hádej. Jestliže vyluštíš správně hádanky, objevíš i 

skrytou tajenku. 

 

a) Jsem těleso. Mám šest stěn, které tvoří všechny stejné 

obrazce. Mám 8 vrcholů a 12 hran. Kdo jsem? (E) 

b) Patřím do rovinné geometrie. Nemám ani vrcholy ani strany. 

Kdo jsem? (T) 

c) Najdeš mě mezi tvary prostorové geometrie. Mám dvě 

podstavy a můj plášť obdélník. Nemám žádný vrchol. (M) 

d) Mám tři vrcholy a tři strany. Jsem rovinný útvar. Už víš, 

kdo jsem? (K) 

e) Nemám žádné hrany. Jsem těleso. Mám jednu podstavu a 

jeden vrchol. Vypadám jako obrácený kornout od zmrzliny. 

(T) 

f) Jsem rovinný obrazec. Mám 4 strany a 4 vrcholy. Všechny 

mé strany jsou stejně dlouhé. (A) 

g) Nemám žádné vrcholy, stěny ani hrany. Přesto patřím mezi 

tělesa. Víš, kdo jsem? (M) 

h) Někdy si mě pletou s mou kamarádkou. Mám stejně jako 

ona  8 vrcholů, 12 hran a 6 stěn. Ale mé stěny nejsou vždy 

stejné. Jsem těleso. (A) 

i) Já jsem rovinný obrazec. Mám 4 vrcholy a 4 strany. Mé 

protilehlé strany jsou stejné a vedlejší strany jsou kolmé a 

zároveň nejsou shodné. (I) 

j) Někdy připomínám pyramidy v Egyptě. Zvláště, když jsem 

čtyřboký. Mám jednu podstavu a podle ní i několik vrcholů. 

Jen jeden vrchol je hlavní. (A) 
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