
DÉLKA KRUŽNICOVÉHO OBLOUKU 

1) Vypočítejte délku kružnicového oblouku 

s poloměrem r = 4,3 cm a příslušným středovým 

úhlem  

a) 32°,  

b) 131°30´. 

2) Oblouk, kterému přísluší středový úhel , je částí 

kružnice k s poloměrem r (průměrem d). Vypočítej 

jeho délku, jestliže platí: 

a) r = 8,3 m,  = 27° 

b) d = 18 km,  = 90° 

3) Čára tvořená dvěma úsečkami a kružnicovým 

obloukem na obrázku představuje silnici z obce A 

do obce B. Určete silniční vzdálenost obcí A, B. 

 

4) Oblouk EF starého viaduktu na obrázku je částí 

kružnice. Vypočítejte jeho délku s přeností na 

desetiny metru. 
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