
7_matematika_8_vzájemná poloha přímky a kružnice 

Milí osmáci, minulou hodinu jsme končili vzájemnou polohou přímky a kružnice. Tento týden 

budeme pokračovat a procvičíme na několika příkladech. Začneme i nové učivo vzájemná 

poloha dvou kružnic. Ať se Vám daří.  

A) Nejprve pokračujeme vzájemnou polohou přímky a kružnice. Opiš do sešitu. 

 

r = poloměr kružnice 

v = vzdálenost středu kružnice od přímky p 

Př: Učebnice str. 74/19 a, b, c – vyřeš a nakresli si obrázky 

 

Vlastnosti tečny kružnice: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kružnice má nekonečně mnoho os souměrnosti. 

B) Příklady: vzájemná poloha přímky a kružnice: 

1) Sestrojte kružnici k (S; r = 2,5 cm). Narýsujte libovolnou tětivu XY délky 35 mm a její osu o. 

Jakou polohu má osa o ke středu kružnice k? 

2) Sestrojte kružnici k (S; r = 28 mm) a přímku p, která má od středu kružnice S vzdálenost 4 

cm. Sestrojte tečnu kružnice k rovnoběžnou s přímkou p. 

3) Načrtni kružnici k (S; r) a alespoň tři přímky, které jsou navzájem rovnoběžné a zároveň 

jsou sečny kružnice k. 

4) Načrtni kružnici l (L; r) a  alespoň tři přímky, které jsou navzájem rovnoběžné a zároveň 

jsou vnější přímky kružnice l. 

5) Načrtni kružnici m (M; r) a alespoň tři přímky, které jsou navzájem rovnoběžné a zároveň 

jsou tečny kružnice m. 

6) Narýsuj kružnici k (S; r = 2 cm) a přímku a, která má vzdálenost od bodu S větší než 2 cm. 

Přímku b, která má vzdálenost od bodu S rovnou 2 cm. Přímku c, která má vzdálenost od 

bodu S menší než 2 cm. Jednotlivé přímky pojmenuj. 

7) Změň věty tak, aby byly pravdivé: 

a) Sečna a kružnice mají jeden společný bod. 

b) Kruh a tečna mají společnou úsečku. 

c) Tětiva a kružnice mají společný jeden bod. 

d) Tečna a kružnice nemají společné body. 

e) Tětiva a kruh mají společnou přímku. 

f) Sečna a kruh mají společné dva body. 

g) Tětiva a kruh mají společné dva body. 

h) Sečna a kružnice mají společnou úsečku. 



8) Je dána kružnice k (S, r = 35 mm). Pojmenuj přímku, když víš, že vzdálenost bodu S od 

přímky je: 

a) 18 mm b) 29 cm c) 43 mm d) 502 cm e) 35 mm f) 2,4 cm          

g) 0,2 cm h) 3,5 cm 

 

C) Nové učivo: Vzájemná poloha dvou kružnic (kruhů) 

 

 



 

 

 

9) Zapiš, kolik společných bodů mají kružnice k1 (S1; 3 cm) a k2 (S2; 1,5 cm), má-li jejich 

středná S1S2 velikost: a) 1,5 cm b) 2 cm c) 4,5 cm d) 5 cm 

 Načrtni si obrázek. 

10) Ve čtverci ABCD (/AB/= 3,5 cm) označte průsečík úhlopříček písmenem S. Určete bod 

dotyku a společnou tečnu kružnic k1 (B; /BS/) a k2 (D; /DS/). 

 

 



Řešení: 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 


