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34. Vypočít^ejte obvod a obsah kruhů z obrázkůo           a)
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37.Velikostprstenuzjistímenejjednodušejitak,ževezmemeprovázekaomotámehokolemprstu.Potomzměříme

jeho délku, vy  očítáme si průměr a pomocí tabulek určíme velikost prstenuo
a) Zjistěte velikost prstenu,jestliže provázek byl dlouhý 4,5 cm.       0'= -7íÚ'CÁÁ`  =>    ď --4lic3CW   `=> /+€ft,  4Ů=

b) Zjistěte, jakou velikost prstenu byste měli vy, rodiče, spolužák nebo spolužačka.
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Vnitřní
průměr

rstenu
Velikost
pl.Stenu

17,2mm    |          54
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19,lmm   í        60
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Vnitřní
průměr Velikost

prstenu
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21,3rm   j         67
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38.Vytvořtesprávnétrojicegv1.řádkujsouuvedenypoloměi.ykruhů,ve2.řádkujsouobsahykruhůave3.řádku
jsou obvody kruhů.

'_--    4  5  ,..m

22,890 6 dm2

53,38 cm

=         .=`-::-:

226,865 cm2

27cm

16LQ±

40,82 cm

85mm

132,665  cm2

16,956 dm

.   (13.5X5   cl]]

753,6 mm

39. Rozeta katedrály Notre Dame v Paříži má plochu 132,665 m2. Jaký je průměr této rozety?  4J3/yyu

40. Tatínek  na  chalupě  natírá  homí  stranu  stolu,  jehož  rozkládací  deska  je  tvořena
čtvercem  a  dvěma  půlkruhy  (viz  obro)o  Jakou  plochu  bude  tatínek  natírat, jestliže
čtvercová část stolu má délku 60 cm? Maminka zatím šije podsedáky na osm kruho-
vých židlí o pE.ůměru 40 cm. Podsedáky tvoří tak, že sešije dva stejné kFuhy látky a vy-
plní je moEitan©m. Koiik metrů čtveFeěmích látky spotřebuje mamimka ma jejich ušití?
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