
Matematika 8.CD 

11. – 24.5. 
 

1. Nezapomeňte do 15.5. vyplnit Scio testování. Přihlašovací údaje máte u sebe z podzimního 

testování nebo na emailu rodičů. Popřípadě mě kontaktujte a já vám je zašlu (8.D paní učitelku 

Šmídovou).  

 

2. Schůzky na Teams jsou naplánované každé úterý a čtvrtek. Céčko od 19:00, Déčko od 20:00. 

Stále se budeme věnovat trénováním rovnic a kontrole předchozích úkolů. 

 

3. V nové domácí práci rovnice na chvilku opustíme, ale nebojte se, budou se neustále objevovat 
v jiných úlohách. Na těchto čtrnáct dní jsem naplánoval témata „Délka kružnice, obvod 
a obsah kruhu.“ 
 

4. Tyto poznámky si zapište do Školního sešitu: 
 

Kružnice je množina bodů, které mají od daného bodu (středu) stejnou vzdálenost 
(poloměr).  
Poloměr kružnice je vzdálenost středu kružnice od libovolného bodu na kružnici. Poloměr 
značíme malým písmenem r.  
Průměr je úsečka spojující dva body na kružnici a zároveň procházející středem kružnice. 
Průměr značíme malým písmenem d a jeho velikost se rovná dvojnásobku velikosti poloměru. 
Úsečka spojující dva libovolné body na kružnici se nazývá tětiva kružnice. Osa každé tětivy 
prochází středem kružnice.  

 
 

Délka neboli obvod kružnice je dána rovnicí  o  2    r   nebo    o    d 
 

Kruh je množina všech bodů, které mají od daného bodu (středu) vzdálenost rovnou 

poloměru, nebo menší než poloměr.  

Obvod kruhu: o  2    r 

Obsah kruhu: S    r2  

 

 
 
 



5. PS 3. díl (pokud si ještě někdo nevyzvedl ve škole 3. díl PS, může na internetu zadat adresu 
http://2pir.eu/ kde si zadá číslo stránky a číslo cvičení) 

 

 vypracují všichni 

o 187/1,2 

o 188/3,4,5 

o 190/1 

o 191/2,3,4,5 

o 192/6,8,9,10 

o 194/1,3,4 

o 195/5,6,8 

 vypracují ti, co mají známku 1 nebo 2 

o 188/6 

o 189/7 

o 192/7 

o 193/11 

o 194/2 

o 195/7 

o 196/9 

 vypracují ti, co mají známku 1 

o 189/8,9 

o 193/12 

o 196/10,11 

Na řešení všech úloh používejte kalkulačku. Při počítání můžete zadávat hodnotu π = 3,14 nebo 

využívat tlačítko π na kalkulačce. Výsledky udávejte maximálně na dvě desetinná místa. 

 

 

http://2pir.eu/

