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SENOSEČ 
Popis aktivity 
Výpočet objemu válce. 
Předpokládané znalosti 
Odhad a měření, výpočet objemu válce, převod jednotek 
Potřebné pomůcky 
Pracovní list pro žáka, metr 
Zadání 
Honza s Toníkem pozorují v období senoseče na polích sklizené seno. 
Při měření v terénu zjistili, že šířka „balíku“ (viz obrázek) 
odpovídá délce tří Toníkových loktů a délka „balíku“ je 
rovna jeho čtyřem  loktům. Toník  je vysoký 165 cm.  
Úkoly 

 
1. Odhadni rozměry „balíku“ sena a vypočti 

objem sena v  řadě jedenácti balíků. 
2. Jak dlouhá je řada jedenácti „balíků 

poskládaných tak jako na obrázku? 
3. Kolik „balíků“ by se poskládalo do 

pyramidy, která má 5 řad a její spodní řada 
má 11 balíků? 

4. Honza odhaduje, že v pyramidě je víc než 
sto kubíků sena. Má pravdu? 

 
Možný postup řešení, metodické poznámky 
 
Žáci odhadují a pak změří na spolužákovi, který má obdobnou výšku jako je Toník, délku jednoho 
loktu. 
Rozměry mohou být např. pro loket velikosti 46 cm následující: 
Šířka „balíku“, tj. průměr válce je 138 cm 
Délka „balíku“, tj. výška válce je 184 cm. 
Výpočty: 

1. V = πr2·v = 3,14 · 692·184 = 3,14 · 4761 · 184 = 2 750 715,36  
Objem jednoho balíku je přibližně 2,75 m3. 
Objem jedenácti balíků je tedy přibližně 30,25 m3. 

2. Délka řady je 11 · 138 = 1 518, tedy přibližně 15 metrů. 
3. Pět řad v pyramidě má postupně 11 + 10 + 9 + 8 + 7 balíků, tj. celkem 45 balíků. 
4. Objem sena v pyramidě  je 45 · 2,75 = 123,75 , Honza má tedy pravdu.  

 
Doplňkové aktivity 
Lze porovnat objem sena při jiném způsobu vázání: 

Navázal by starší vazač sena, který váže balíky ve tvaru kvádru o rozměrech 2 x 3 x 4 lokty Toníka, 
ze stejného objemu sena více než jedenáct balíků? 
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