
8_matematika_8_vzájemná poloha kružnic, Thaletova věta 

Milí osmáci, pokračujeme ve vzájemné poloze dvou kružnic. Přikládám k řešení několik 

příkladů. Vše si pečlivě vypracujte. Začneme i nové učivo Thaletova věta. Ať se Vám daří.  

 

Opakování z minulého týdne. Projděte si tabulku a klidně vlepte do sešitu. 

 

1. Určete vzájemnou polohu dvou kružnic. (středná = vzdálenost středů S1, S2) 

a) Kružnice k1 (S1; r1 = 7 cm), k2 (S2; r2 = 3,5 cm) mají délku středné s = 13 cm. Aniž kružnici 

narýsujete, určete, jakou mají vzájemnou polohu. 

b) Kružnice k1 (S1; r1 = 7 cm), k2 (S2; r2 = 3,5 cm) mají délku středné s = 10,5 cm. Aniž kružnici 

narýsujete, určete, jakou mají vzájemnou polohu. 

c) Kružnice k1 (S1; r1 = 7 cm), k2 (S2; r2 = 3,5 cm) mají délku středné s = 3,5 cm. Aniž kružnici 

narýsujete, určete, jakou mají vzájemnou polohu. 

d) Kružnice k1 (S1; r1 = 4,8 cm), k2 (S2; r2 = 5,2 cm) mají délku středné s = 6 cm. Aniž kružnici 

narýsujete, určete, jakou mají vzájemnou polohu. 

e) Kružnice k1 (S1; r1 = 6 cm), k2 (S2; r2 = 2 cm) mají délku středné s = 2 cm. Aniž kružnici 

narýsujete, určete, jakou mají vzájemnou polohu. 

 

 



2. Je dána kružnice l (L; r = 2,7 cm) a na ní bod M. Sestrojte kružnici k s poloměrem 3,2 cm, 

která má s kružnicí l společný vnější dotyk v bodě M. 

3. Je dána kružnice l (P; r1 = 5 cm) a bod S, /PS/= 4 cm. Sestroj kružnici k (S; r2), která má 

s kružnicí l vnitřní dotyk. 

4. učebnice 77/9 a 

5. Narýsujte kružnici k (S; 2,5 cm) a bod A tak, aby /SA/ = 6,5 cm. Sestrojte kružnici m 

s průměrem AS. 

a) Jakou vzájemnou polohu mají kružnice k, m? 

b) Společné body kružnic k a m označte K, L. Narýsujte přímky AK a AL. Jakou vzájemnou 

polohu mají přímky AK, AL a kružnice k 

          AK, AL a kružnice m 

c) Vypočítejte délky tětiv AK, AL. 

 

Soustředné kružnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nové učivo: Thaletova věta (opiš do sešitu) 

 



 

Příklady procvičování: 

1. učebnice 81/6 

2. Narýsujte kružnici k (S; 2,2 cm) a vyznačte bod A tak, aby platilo /SA/ = 5,5 cm.  

a) sestrojte tečny kružnice k procházející bodem A. 

b) Vypočítejte délku úsečky, jejímž jedním krajním bodem je bod dotyku tečny s kružnicí a 

druhým bodem A. 

3. Narýsujte kružnici k1 (S; 3,5 cm), k2 (S; 2 cm) a bod P tak, že /SP/= 6 cm. (kružnice k1 a k2 

mají společný střed S). Sestrojte všechny tečny kružnic k1 a k2, které procházejí bodem P. 

b) na které z kružnic k1, k2 leží bod dotyku s tečnou ve větší vzdálenosti od bodu P? 



 







 

 



 

 



 



 


