
 

MATEMATIKA 8. A 

ÚKOLY NA 7. TÝDEN, tj. 24. dubna – 1. května 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. Nezapomeňte úkoly pečlivě vypracovávat. Vypracování se 

bude kontrolovat, ale hlavně budete znalosti v budoucnu potřebovat. 

Myslím na vás. Jsem velmi ráda, že jsme se na online hodině sešli skoro 

všichni. Skvělé  

 

A.   ZOPAKUJ SI – počítej do sešitu 

Zjednoduš výrazy na co nejjednodušší tvar: 

1.  2. 

 

3. 4.

 

 



 

B.   NOVÉ UČIVO – zapiš si do sešitu 

 

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC    

STŘEDNÁ DVOU KRUŽNIC (zkráceně STŘEDNÁ) 

 je úsečka, jejíž krajní body jsou nesplývající středy obou kružnic.  

 střednou obvykle značíme s 

 

 

1. Sestroj kružnice k1 (S1; 2,9 cm), k2 (S2; 2,1 cm) tak, aby │S1S2│=  s = 6,4 cm. 

 r1+ r2 < s 

 kružnice nemají žádný společný bod → kružnice k2 leží vně kružnice k1 

 

2.  Sestroj kružnice k1 (S1; 2,9 cm), k2 (S2; 2,1 cm) tak, aby │S1S2│=  s = 5 cm. 

 r1+ r2 = s 

 kružnice k1, k2 mají 1 společný bod (bod dotyku T) → kružnice k1, k2 mají 

vnější dotyk 

 

 



 

3. Sestroj kružnice k1 (S1; 2,9 cm), k2 (S2; 2,1 cm) tak, aby │S1S2│=  s = 3,6 cm. 

 r1- r2 < s < r1+ r2  

 kružnice k1, k2 mají 2 společné body (průsečíky) → kružnice k1, k2 se 

protínají ve dvou bodech 

 

 

4. Sestroj kružnice k1 (S1; 2,9 cm), k2 (S2; 2,1 cm) tak, aby │S1S2│=  s = 0,8 cm. 

 r1- r2 = s 

 kružnice k1, k2 mají 1 společný bod (bod dotyku T) → kružnice k1, k2 mají 

vnitřní dotyk 

 

 

5. Sestroj kružnice k1 (S1; 2,9 cm), k2 (S2; 2,1 cm) tak, aby │S1S2│=  s = 0,5 cm. 

 r1- r2 > s 

 kružnice k1, k2 nemají žádný společný bod → kružnice k2 leží uvnitř 

kružnice k1 



 

 

6. Sestroj kružnice k1 (S1; 2,9 cm), k2 (S2; 2,1 cm) tak, aby │S1S2│=  s = 0 cm  

(tzn. středy kružnic splývají). 

 Dvě kružnice se společným středem a různými poloměry se nazývají 

soustředné kružnice. 

 

 

 

 

MEZIKRUŽÍ = část roviny omezená 

soustřednými kružnicemi  



Příklad 1: (při řešení si načrtni náčrtkv)

Jako vzájemnou polohu majíkružnice kr (Sr; rr), kz (Sz; rz) se střednou lSrSz| = s, jestliže platí:

a) rt=2cm,rz= 3 cm, s = 5 cm

kt

b) 11= 4cm, 12= 3 cm, s = ]_ cm

C) Tr=5cm, 12=2cm,s=2cm

d) rt=4,8 Clyl, f2= 5,2 cm, s = 6 cm
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a) vnější dotyk
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Příklad 2:

Narýsuj kružnici k(S;2,2 cm) a bod M tak, že lSMl = 3,6 cm. Sestroj kružnici m se středem M
tak, aby měla s kružnicík

kor,t4nl.u:

b

Příklad 3:

Narýsuj kružnici k (S; 2,5 cm) a bod A tak, že lSAl = 6,5 cm.

a) Jakou vzájemnou polohu mají kružnice k, m?

b) Společné body kružnic k a m označ K, L. Narýsuj přímky AK a AL. Jakou vzájemnou
polohu mají přímky AK, AL a

b) vnitřnídotyk

c) Vypočítej délku tětiv AK, AL.
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Následující zadání příkladů L,2,3 si můžeš:

o vytisknout (pokud máš možnost), doplnit a naleplt do sešitu
o nebo vyřešit do sešitu (nemusíš opisovat celé zadání)
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Ještě začneme další nové učivo a to Thaletova věta.  

Mrkněte na video https://www.youtube.com/watch?v=8gUqUIa_D0M stačí se podívat od začátku po 

1:30 

Do sešitu si napiš nadpis THALETOVA VĚTA a vše další si napiš do sešitu: 

Narýsuj libovolnou kružnici k se středem S a libovolným poloměrem r. Vyznač na ní 

průměr AB. Na kružnici zvol libovolný bod C.  

 

POZOR: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8gUqUIa_D0M
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