
MATEMATIKA 8. A 

ÚKOLY NA 6. TÝDEN, tj. 17. – 24. dubna 2020 

  

AHOJ OSMÁCI.   

ZDRAVÍM VÁS DO VAŠICH DOMOVŮ. POSÍLÁM VÁM ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA TENTO TÝDEN. PŘÍPADNÉ 

PROBLEMATICKÉ ÚLOHY SI VYSVĚTLÍME PŘÍŠTÍ TÝDEN NA ONLINE HODINĚ V PROSTŘEDÍ TEAMS.   

MYSLÍM NA VÁS.  

 

A.  ZOPAKUJ SI (PŘEČTI A POPŘEMÝŠLEJ) 

 

 

 

 

 

 



B.  Dnes budeme pokračovat v učivu o vzájemné poloze přímky a kružnice. 

  

NAPIŠ DO SEŠITU (opisuj vše – i zadání příkladů) 

r …… poloměr kružnice 

v ..... nejkratší (kolmá) vzdálenost středu kružnice S od přímky p 

          možno zapisovat v(S; p) 

 

 

učebnice str. 74 /př. 19 (doporučuji nejprve si načrtnout a pak odpovědět) 

ŘEŠENÍ najdeš na konci souboru. 

 

 

TEČNA KRUŽNICE 

Tečna kružnice je kolmá k přímce, která prochází bodem dotyku a středem kružnice. 

Jak sestrojit tečnu kružnice? 

1) Narýsuj si libovolnou kružnici k a vyznač na ní bod T. Bod T je bod dotyku kružnice k a 

tečny t. Sestroj danou tečnu t. 

 

 



 
Postup konstrukce: 

 
 

2) Narýsuj si libovolnou kružnici k a libovolnou vnější přímku p. Sestroj tečny t kružnice k, 

které jsou rovnoběžné s danou přímkou p. 

 
Postup konstrukce: 

 

 

učebnice str. 74 /př. 16, 17, 18 

ŘEŠENÍ najdeš na konci souboru. 

 

 

SEČNA KRUŽNICE 

Body A, B jsou průsečíky přímky p a kružnice k:  

 přímka p je SEČNA kružnice k 

 úsečka AB je TĚTIVA kružnice k 

 

 

1) Narýsuj kružnici k (S; 4 cm) a její libovolnou tětivu MN. Narýsuj osu tětivy MN (tj. osu 

úsečky – kružítkem najít střed úsečky MN a označit ho O. Pak narýsovat osu o, která je 

kolmá k úsečce MN a prochází bodem O). 



 

ZAPAMATUJ: OSA SOUMĚRNOSTI JAKÉKOLIV TĚTIVY PROCHÁZÍ VŽDY STŘEDEM DANÉ KRUŽNICE. 

 

2) Vypočítej délku tětivy PQ, která je od středu kružnice l (L; 3,5 cm) vzdálena 1,8 cm. 
 

  
 

Vysvětlení k výpočtu – nemusíte psát do sešitu: 

Bod M je střed úsečky PQ. Trojúhelník PQL je rovnoramenný. Trojúhelníky LMP a MLQ jsou 

pravoúhlé. 

Z pravoúhlého trojúhelníku LMP pomocí Pythagorovy věty vypočítáme velikost MP a nakonec 

vynásobíme dvěma  délka celé tětivy. 

 

 
 



3) Tětlva AB kružnice k se středem S je dlouhá 6 cm. Jejívzdálenost od středu S se rovná

1,6 cm. Vypočítej délku tětivy CD, jejíž vzdálenost od středu S je 2 cm.
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učebnice str. 71 l př.9 (ŘeŠeruí najdeš na konci souboru)

§ouměrnosti kru}nice

Y

)r

Kružnice má nekonečně mnoho os souměrnosti. Všechny osy souměrnosti prochází středem
kružnice.

pRocvlčovÁruí:
a) Vypočítej obsah čtverce, jehož obvod se rovná obvodu kruhu s průměrem 8 cm.

b) Obsahy dvou kruhů jsou v poměru 4 : 9. Větší kruh má průměr 12 cm, Vypočítej průměr
menšího kruhu.

c) Uprostřed obdélníkové zahrady o rozměrech 18 m a ].6 m stojíotočný zavlažovač, který má

dostřik asi 3 m. Kolik % zahrady nenízavlažováno?

Následující zadání příkladů 1- 9 si můžeš:

o vytisknout (pokud máš možnost), doplnit a nalepit do sešitu
o zadání opsat do sešitu a doplnit, dorýsovat
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Kružnice a přímka

(4) Nu obrázku pojmenuj přímky
, - podle polohy vzhledem ke kružnici.
;
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!
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d

Načrtni kružnici /r(S; r) a alespoň tři přímky, které jsou navzájem rovnoběžné a zárovei
jsou sečny l<ružnice k,

Načrtni kružnici m(M; r) a alespoň ři přímky, které jsou navzájemrovnoběŽné azfiroveň
jsou teěny kr.ňnice m.

@ no"t o dni, zdamůže platit:

a) Tětiva kružnice AB má délku 4 cm a průměr kružnice d: 5 cm,

b) Poloměr kružnice je 5 cm a úsečka MN s délkou 3 cm je tětiva kružnice,

c) Tětiva kružnice TU má délku 2,5 cm;poloměr kružnice r:2,5 cm.

'O1rětiuu kružnice je rovna pruměru kružnice.

e) Tětiva kružnice je menší než poloměr kružnice.

f) Tětiva kružnice je větší než pruměr kružnice.

g) Tětiva kružnice je menší než pruměr kružnice.

h) Tětiva kružnice má stejnou délku jako poloměr kružnice,

Načrtni do obrázku, kde je narysována kružnice /r(S; 2 cm),

a) přímku a,lďerá má vzdálenost
od bodu S větší než2 cm,

b) přímku b,Iďetá má vzdálenost
od bodu S rovnou 2 cm,

c) přímku c,která má vzdálenost
od bodu S menší nežZ cm.

Přímky pojmenuj.



@ Z^envěty tak, aby bylypravdivé:

b) Kruh atečnamají společnou úsečku.

e) Tětiva a kruh mají společnou přímku.

f) Sečna a kruh mají společné dva body.

g) Tětiva a kruh mají společné dva body.

a) Seěna a kružnice mají jeden společný bod.

c) Tětiva a kružnice mají společný jeden bod.

d) Tečna a kružnice nemají společné body,

h) Sečna a kružnice mají společnou úsečku.

@ Zobrázku vy,jmenuj ty přímky, které jsou

a) tečny kružnice k a zátoveň sečny kružnice l
b) tečny obou kružnic

c) tečny kružnice l azároveň sečny klužnice k
d) sečny obou kružnic

@ " 
dána kruŽnice É(S; r:35mm). Pojmenuj přímku ,kdyžvíš, že vzdálenost bodu S od přímky je:

a) 18 mm

c) 43 mm

e) 35 mm

g) 0,2 cm

b) 29 cm

d) 502 cm

6) r*"' 
tečnu kružn ice k vbodě T:

í) 2,4 cm

h) 3,5 cm

b)
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Kružnice a přímka

Na obrázku pojmenuj přímky
podle polohy vzhledem ke kružnici.
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Načrtni kružnici /<(S; r) a alespoň tři přímky, které jsou navzájemrovnoběžné a zátov eřl

jsou sečny fužnice k.

r) a alespo. , které jsou navzájem rovnoběžné a zároveřt
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a) Tětiva kružnice AB má délku 4 cm a pruměr kružnice d: 5 cm,

b)Poloměrkružniceje5cmaúsečkaMNsdélkou3cmjetětivakružnice.

c)TětivakružniceTUmádélku2,5cm;poloměrkružnicer:2,5cm.

a; rětiuu kružnice je rovna pruměru kružnice,

e) Tětiva kružnice je menší než poloměr kružnice,

f) Tětiva kružnice je větší než pruměr kružnice,

g) Tětiva kružnice je menší než pruměr kružnice,

h) Tětiva kružnice má stejnou délku jako poloměr kružnice,

Načrtni do obrázku, kde je narysována kružnice k(S;2 cm),

a) přímku a,kterámá vzdálenost u l t_!1'óa 
uoau S větší nežZ cm, WěJťt ?Rttša (

b) přímku b,která má vzdálenost___t ..'od 
bodu S rovnou 2 cm, TeO^ítl

c) pŤímku c,která má vzdálenost 
^_ _. _.óo 

ma., S menší nežZ cm. .íECí.{4

Přímky pojmenuj.

Načrtni kružnici m(M;
jsou teěny Wužnice m.

Lr,..

@ no"t o dni, zdamůže platit:
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@ z^envěty tak, aby byly pravdivé:

@ Z obrázkuvyjmenuj typřímky, které jsou

a) tečny kružnice k azároveňsečny kružnice t .......8ř,t!P..fu..U..,....,
l,tl

@ " 
dána kruŽnice /r(S; r : 35mm). Pojmenuj přímku ,kdyžvíš; ževzdálenost bodu S od přímky je:

a) 18 mm.....{gÉXn,....,,. b) zg cm(!1.?.n,r,),.(Ňlit'.?ďthia
c) 43 mm ...,U.{:l!.l...?e|lln pa

e) 35 mm ...rp.a:}/.á.........

E) 0,2"- .....{€.Q_'tÝ ťt,.....,
(2 nn)

Seshoj tečnu kružnice k v bodě T:
a)

d) 502 
"^ 

(I!,2.nul!M!.lj'?*th et
f) 2,4 cm !.!í.n.n),.!.Pt*la
h) 3,5 

"^ 
.(,!.í. *,.il...T§,Ž, x q

b)

a) Sečna a kružnice mají jeden společný bod.

b) Kruh a tečna mají společnou úsečku . f.n.h.l,.,k.
c) Tětiva a kružnice mají společný jeden aoa. .ÉrtU,,a..
d) Tečna a kružnice nemají společné body.

e) Tětiva a kruh mají společnou přímku . Tťn.ra.
f) Sečna a kruh mají společné dva body,

g) Tětiva a kruh mají společné dva body.

h) Sečna a kružnice mají společnou úsečku .*;t*a...S.,
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