
DÉLKA KRUŽNICE A OBVOD KRUHU 

1) Je dán kruh K, který má poloměr 3,7 dm. 

Vypočítej jeho průměr a obvod. 

2) Délka kružnice je 50 cm. Jaký má tato kružnice 

poloměr a průměr? 

3) Délka strany čtverce ve čtvercové síti je 1 cm. 

Vypočítej obvod zakreslených obrazců; tečky 

označují středy částí kružnic. 
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