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Pracovný list  ... Kruh, kružnica 2                            VIII. 

1. Vypíš všetky body z obrázku 1, ktoré patria kruhu ale nepatria kružnici. 

 

Obrázok 1 

2. Podľa obrázka 2 urob zápis: 

         a)    vzájomnej polohy priamky a kružnice. 

 b)   Napíš, ako nazývame priamku na obrázku 2 v závislosti od jej polohy ku kružnici. 

 c)    napíš závislosť polomeru kružnice a vzdialenosti priamky od stredu kružnice. 

 

Obrázok 2 

3. Ako sa nazýva priamka o1  na obrázku 3? 

 

Obrázok 3 
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4. Aká je vzájomná poloha priamky o1 úsečky AB (Obrázok 3)? 

5. Doplň tvrdenie: Priamka o1 ........... úsečku na 2 .................. časti (Obrázok 3). 

6. Podľa obrázku 4 urob zápis: 

         a)    vzájomnej polohy priamky a kružnice. 

 b)   Napíš, ako nazývame priamku na obrázku 4 v závislosti od jej polohy ku kružnici. 

 c)    napíš závislosť polomeru kružnice a vzdialenosti priamky od stredu kružnice. 

 

Obrázok 4 

7. Na obrázku 5 sú farebne narysované .... 

 

Obrázok 5 

8. Podľa obrázku 6 urob zápis: 

         a)    vzájomnej polohy priamky a kružnice. 

 b)   Napíš, ako nazývame priamku na obrázku 6 v závislosti od jej polohy ku kružnici. 

 c)    napíš závislosť polomeru kružnice a vzdialenosti priamky od stredu kružnice. 

 

Obrázok 6 
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9. Na obrázku 7 sú farebne vyznačené .....    ............. . 

 

Obrázok 7                           

10. Definuj tetivu kružnice! 

11. Aká je závislosť medzi polomerom a priemerom kružnice? 

12. Z obrázka 8 vypíš všetky úsečky, ktoré sú pre danú kružnicu r: 

 

Obrázok 8 

a) tetivy: b) polomery: c) priemery: 

13. Na obrázku 9 sú kružnice k a m  .......................... kružnice. 

 

Obrázok 9 
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14. Napíš typ uhlov z obrázku 10: 

a) ∢ KAL .... b) ∢KBL .... c) ∢KML .... 

 

Obrázok 10 

15. Ako sa nazýva najdlhšia tetiva kružnice? 

16. Napíš typ uhla na obrázku 11? 

 

Obrázok 11 

17. Napíš typ uhla na obrázku 12? 

 

Obrázok 12 
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18. Všetky uhly nad priemerom kružnice s vrcholmi v bodoch na kružnici sú vždy .... (obrázok 

13). 

 

Obrázok 13 

19. Uhol na obrázku 14 je .... . Napíš všeobecnú podmienku pre daný typ uhla. 

 

Obrázok 14 

20. Priemer je ........... ............ .................. ako polomer.  

21. Uhol na obrázku 15 je .... . Napíš všeobecnú podmienku pre daný typ uhla. 

 

Obrázok 15 

22. Kružnica je určená ......... a ...................... . 
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23. Tetiva kružnice je ............................, ktorá spája dva ................... body na kružnici. 

24. Doplň tvrdenie: Kruh je ................... roviny ohraničená ...................... . 

25. Na obrázku 16 je ružovou farbou vyznačené ........................................... . 

 

Obrázok 16 

26. Tálesova kružnica je množina vrcholov ................... uhlov zostrojených nad priemerom 

kružnice. 

27. Na obrázku 17 je červenou farbou vyznačený ......  ......... . 

 

Obrázok 17 

28. Polomer kružnice je ....................., ktorá spája .............. kružnice a ľubovoľný bod na kružnici. 

29. Sústredné kružnice môžeme vidieť v bežnom živote napr. ................... . (Uveď jeden príklad...) 

30. Dotyčnica kružnice a polomer kružnice v bode dotyku sú na seba ............... . (Obrázok 18) 

 

Obrázok 18 


