
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 11.5.2020 do 17.5.2020

Matematika

1. Kruºnice opsaná trojúhelníku

2. Kruºnice vepsaná trojúhelníku

Fyzika

1. Jednotky £asu

2. P°evody jednotek £asu

Matematika

1.

1. Co je kruºnice opsaná trojúhelníku? Z názvu uº lze tu²it, ºe je to kruºnice.
Kruºnice je ur£ena st°edem, coº je n¥jaký bod, který v¥t²inou zna£íme S
a polom¥rem (v¥t²inou zna£íme r), coº je vzdálenost kaºdého bodu kruº-
nice od jejího st°edu. Kruºnice je tedy souhrn (odborn¥ °íkáme mnoºina)
v²ech bod·, které mají od st°edu stejnou vzdálenost. Ale co znamená, ºe
je opsaná trojúhelníku? Znamená to, ºe tato kruºnice prochází v²emi vr-
choly daného trojúhelníka. Kdyº zkonstruujeme trojúhelník a kruºnici jemu
opsanou, bude obrázek vypadat tak, ºe trojúhelník bude celý (krom¥ svých
vrchol·) leºet uvnit° krurºnice (viz první obrázek). Podle toho se dá snadno
zapamatovat název - kruºnice se nachází okolo trojúhelníku, je tedy opsaná.

Víme tedy, jak by to m¥lo vypadat, ale jak takovou kruºnici sestrojíme? Po-
t°ebujeme znát její st°ed a polom¥r. Jak najdeme st°ed? Budeme pot°ebovat
um¥t sestrojit osu use£ky. M¥li bychom v¥d¥t, jak se to d¥lá. V krátkosti
p°ipome¬me:



Osa úse£ky AB
1) Nabereme do kruºítka délku, která je v¥t²í neº vzdálenost bod· A a B
(od oka) - to bude ná² polom¥r r
2) Sestrojíme kruºnici k1 se st°edem A a polom¥rem r (sta£í vhodný kru-
hový oblouk, nemusíte d¥lat celou kruºnici)
3) Sestrojíme kruºnici k2 se st°edem B a polom¥rem r (sta£í vhodný kru-
hový oblouk)
4) Spojíme pr·se£íky kruºnic k1 a k2 a máme osu úse£ky AB

P°i hledání st°edu kruºnice opsané budeme d¥lat osy stran troúhelníka.
Platí totiº následující v¥ta.
St°ed kruºnice opsané trojúhelníku je pr·se£ík os stran tohoto
trojúhelníku.
Trojúhelník má 3 strany a kaºdá má svou osu, máme tedy 3 osy stran. V
bod¥, kde se tyto 3 osy protnou, je st°ed kruºnice opsané. Te¤ uº jen zbývá
zjistit polom¥r této kruºnice. K tomu nám v²ak uº jen sta£í zm¥°it (nebo
rovnou nabrat do kruºítka) vzdálenost pr·se£íku os stran (st°ed kruºnice
opsané) a libovolného vrcholu trojúhelníku.
Kdo by cht¥l vid¥t postup v praxi, m·ºe se podívat na video:

https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk

Úkol pro p°emý²livé:
Rozmyslete si, ºe nemusíme rýsovat v²echny t°i osy, ale sta£í nám
dv¥. Kdyº rýsujete p°esn¥, v²echny t°i osy se musí protnout v
jednom bod¥. (Pro£?) St°ed kruºnice opsané uº tedy známe v
okamºiku, kdy máme pouze pr·se£ík dvou os.

2.

1. Te¤ se podívejme na kruºnici vepsanou trojúhelníku. Kruºnice vepsaná troj-
úhelníku je kruºnice, která se dotýká v²ech t°í stran trojúhelníku (kaºdé v
jednom bod¥). Název uº zase napovídá, jak bude obrázek trojúhelníku s
jeho kruºnicí vepsanou vypadat. Kruºnice opsaná leºala okolo trojúhelníku
a kruºnice vepsaná leºí vevnit° trojúhelníku (zase krom¥ t°í bod·) jak m·-
ºete vid¥t na druhém obrázku.



Jak takovou kruºnici sestrojíme? Zase budeme pot°ebovat osy. Ale tento-
krát ne osy stran, ale osy úhl·. P°ipome¬me, jak se d¥lá osa úhlu:

Osa úhlu
1) nabereme do kruºítka libovolnou délku r1 a ud¥láme kruºnici (op¥t sta£í
vhodné kruhové oblouky) se st°edem ve vrcholu úhlu a polom¥rem r1. Pr·-
se£íky kruºnice s rameny úhlu ozna£me A a B.
2) Op¥t nabereme do kruºítka libovolnou délku r2 (m·ºe být stejná jako
v prvním kroku, ale nemusí) a sestrojíme kruºnici se st°edem v bod¥ A a
polom¥rem r2.
3) Sestrojíme kruºnici se st°edem v bod¥ B a polom¥rem r2 - polom¥r kruº-
nic v bod¥ 2 a 3 (r2) musí být stejný. Pr·se£íky kruºnic z bodu 2 a 3
ozna£me C a D (v bod¥ 2 je pot°eba zvolit polom¥r r2 tak aby se kruºnice
z bodu 2 a 3 protnuly).
4) Sestrojíme p°ímku, která prochází vrcholem úhlu a bodem C (bodem D
prochází taky) a to je osa úhlu.

Jak pomocí osy úhlu najdeme st°ed kruºnice vepsané?
St°ed kruºnice vepsané je pr·se£ík os úhl· trojúhelníka.
Abychom tedy na²li st°ed kruºnice vepsané, sestrojíme osy v²ech t°í úhl·
trojúhelníka. Tyto osy se protnou (p°i p°esném rýsování) v jednom bod¥ a
tento bod je st°edem kruºnice vepsané. Nyní musíme je²t¥ zjistit polom¥r.
To v²ak ud¥láme velice jednodu²e ve dvou krocích:
1) sestrojíme kolmici na libovolnou ze t°í stran trojúhelníka (dejme tomu
na stranu a), která bude procházet st°edem kruºnice vepsané (pr·se£ík os
úhl·).
2) Tato kolmice tuto stranu (stranu a) protne v bod¥, který oza£íme nap°í-
klad P. Vzdálenost tohoto bodu P od st°edu kruºnice vepsané je polom¥rem
této kruºnice.
Zde je ukázka konstrukce kruºnice vepsané:

https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4

Úkol pro p°emý²livé:
Rozmyslete si, ºe nemusíme rýsovat v²echny t°i osy, ale sta£í nám
dv¥. Kdyº rýsujete p°esn¥, v²echny t°i osy se musí protnout v
jednom bod¥. (Pro£?) St°ed kruºnice vepsané uº tedy známe v
okamºiku, kdy máme pouze pr·se£ík dvou os.

2. Vypl¬te PDF "Kruºnice opsané a vepsané".



Fyzika

1.

1. Základní jednotkou £asu, jak uº víme, je sekunda (zna£ka s), n¥kdy se také
pouºívá název vte°ina (zna£ka v). Dal²í b¥ºn¥ pouºívané jednotky £asu,
které ur£it¥ znáte, jsou:
minuta (m), hodina (h), den (d), týden, m¥síc, rok, ...

U velkých jednotek je problém s tím, ºe mohou mít r·znou velikost a je
t°eba tyto jednotky up°esnit:
- m¥síc (28 dní, 29 dní, 30 dní, 31 dní?)
- rok (p°estupný/nep°estupný?)
atd.
Budeme tedy pouºívat hlavn¥ men²í jednotky. (Pozor: Sv¥telný rok není
jednotka £asu, ale jednotka délky. Je to vzdálenost, jakou sv¥tlo uletí za
1 rok.) Pro zajímavost uve¤me je²t¥ dal²í jednotky, ty v²ak nejsou b¥ºn¥
tolik pouºívané, protoºe vyjad°ují velice krátký £asový úsek:
milisekunda (ms), mikrosekunda (µs), nanosekunda (ns)

2.

1. Pro zajímavost si uvedeme kompletní tabulku p°evod· v²ech zmín¥ných jed-
notek, v¥t²inou v²ak budeme pot°ebovat jen základní p°evody mezi sekun-
dami, minutami hodinami a dny.

1 rok = 365 d (366 d)
1 m¥síc = 28 - 31 d

1 týden = 7 d
1 d = 24 h

1 h = 60 min
1 min = 60 s
1 s = 1000 ms

1 ms = 1000 (µs)
1 (µs) = 1000 ns

2. My si (v¥t²inou) vysta£íme s následující tabulkou:

3. Vypl¬te PDF "�as".


