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Očekávaný výstup:

Na základě předložených vztahů zvládne zapsat
rovnici známé kružnice popř. z rovnice kružnice danou
kružnici zakreslit do souřadného systému. Zvládne
převod obecné rovnice kružnice na středový tvar.

Metodické poznámky:

Materiál je určen k motivaci a procvičení učiva
o kružnicích. Může být použit k získání klasiﬁkace.

Kružnice - pracovní list
Různý přístup ke kružnici:
Úloha 1.
Kružnice K se středem S a poloměrem
vzdálenost r od bodu

S.

R je MNOŽINA bodů X, které mají STEJNOU

Úloha 2.

KUŽELOSEČKA, která vznikne řezem ROTAČNÍ KUŽELOVÉ plochy rovinou, která je KOLMÁ na její osu a přitom neprochází jejím VRCHOLEM.
Kružnice je

Středový tvar rovnice kružnice:
Úloha 3. Načrtněte kružnici (a určete souřadnice středu a poloměr), jestliže znáte její rovnici
a) K1 : x2 + y2 = 9
b) K2 : (x − 1)2 + y2 = 16
c) K3 : (x + 2)2 + (y − 3)2 = 2

Úloha 4. Najděte rovnici kružnice, která má střed S[2, 1] a prochází bodem K[6, −2]. Potom vypočítejte souřadnice průsečíků této kružnice se souřadnými osami.

Úloha 5. Napište rovnici kružnice, která se dotýká osy x i y a jejíž střed leží na přímce p: x+3y−4 = 0 (Nápověda:
využijte vztahu souřadnic středů hledaných kružnic s osami jednotlivých kvadrantů).

Obecná rovnice kružnice:
Známe: Úprava doplněním na čtverec. Každá obecná rovnice ve tvaru x2 + y2 + Ax + By + C = 0 nemusí určovat
kružnici!
Úloha 6. Převeďte obecnou rovnici kružnice x2 + y2 − 2x + 4y − 4 = 0 na středový tvar. Najděte souřadnice středu
a poloměr.

Úloha 7.

Najděte souřadnice středu a poloměr kružnice x2 + y2 − 4x − 6y + 13 = 0.

Úloha 8.

Najděte souřadnice středu a poloměr kružnice x2 + y2 − 12x + 40 = 0.

Výsledky úloh
1.
Kružnice K se středem S a poloměrem r je množina bodů X , které mají stejnou vzdálenost r od bodu S.
2.
Kružnice je kuželosečka, která vznikne řezem rotační kuželové plochy rovinou, která je kolmá na její osu a přitom
neprochází jejím vrcholem.
√
3. a) S[0, 0], r=3; b) S[1, 0], r=4, c) S[−2, 3], r= 2
4.
5.
6.
7.
8.

√
√
(x − 2)2 + (y − 1)2 = 25; Px1,2 = [2 ± 2 6], Py1,2 = [0, 1 ± 21]
(x − 1)2 + (y − 1)2 = 1; (x + 2)2 + (y − 2)2 = 4
(x − 1)2 + (y + 2)2 = 9
Není kružnice. Rovnici splňuje bod [2, 3].

Neexistuje žádný bod, jehož souřadnice by splňovaly danou rovnici.
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