
DÉLKA KRUŽNICE A OBVOD KRUHU - 2 

1) Kružnice má obvod 150 mm. Jaký je její průměr a 

poloměr. 
 

2) Po obvodu kruhového talíře je 

nakreslena tenká červená čára. 

Talíř má průměr 26 cm. Jak dlouhá 

je tato čára. 
 

3) Délka strany čtverce ve čtvercové 

síti je 1 cm. Vypočítej obvod 

zakreslených obrazců; tečky 

označují středy částí kružnic. 
 

4) Jakou dráhu opíše koncový bod hodinové ručičky 

budíku za dvě hodiny, je-li délka ručičky 28 mm.  
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