
41o Vypočítejte obsahy vyšrafovaných obrazcůo
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42. Vypočítejte  obsah  půdorysu   objektu   na   obrázku,   ale  bez
garáže  a terasy®  Součástí staúby `jsou dvě  stejné půlkruhové
zimní zahE-ady. Rozměry jsou v mé`trech®

43. Na  obrázku  je  znázorněn  stře

vypočítáme podle vz®rce oa = ggů . Cť

úhel  G,  kruhoiý  oblouk  a  kruhová  výseč®  Délku  kruhového  oblouku
„r2

bsah kruhové výseče podLe vzorce sa = ášů . cz.

kruhová výseč
a) Vypočítejte  délku kruhového  oblouku  a obsah kruhové výseče

s poloměrem 12 cm, které přísluší středovému úhlu a = 73°

hová výseč má obsah 60 cm2 a přísluší středovému úhlu 52°.
té poloměr krúhu.
oblouk má délku 47,1  cm, poloměr kruhu je 10 cm. Vy-

poěítejte velikost středového úhlu.
d) Vypočítejte

úhlu o velkosti 5
kruhového oblouku, který přísluší středovému

poloměru 10 cm.
e) Středovému úhlu 63°~`přísluší kruhový oblouk o délce 76,9  dm.

Vypočítejtejehopoloměr.

Í) Délka kruhového oblouku s průměrem 20,8 cm je 22,7 cm. Jaká
je velikost středového úhlu, který přísluší tomuto oblouku?

44o Hippokrat®vy měsíčky

Hippokrateszchiubylřeckýmatériaítik.a'ozor,nezaměňujmehoslékařemHippokratemzKósu,kterémubývápřipiso-
vána tzv. Hippokratova přísaha - soutjór lékařských etických pravidel.) Hippokrates z Chiu se ve svém díle pokusil shr-
nout tehdejší geometrické poznatky, zachóval se z něj však po\uze zlomek -pojednání o tzvo Hippokratových měsíčcích.

Hippokratovy měsíčky j sou rovinné útvary omezené dvěma kruhovými
oblouky. Tyto půlměsíčlqr mají stejný obsah jako nějaký mnohoúhel-
ník (většinou se jedná o  trojúhelník nebo  lichoběžník).  Nejjednoduš-
šími a zároveň nejznámějšími Hippokratovými měsíčky jsou měsíčky,

jejichž obsah je  stejný jako obsah pravoúhlého trojúhelníku.  Pro tyto
Hippokratovy půlměsíčky zj ednodušeně řečeno platí :

Součet obsahů Hippokratových půlměsíčků (vybarvená oblast na obr.)
se rovná obsahu daného pravoúhlého trojúhelníku 4BC.

Dokážete  výpočtem ukázat,  že  tomu tak opravdu je?  Můžete  použít
hodnoty c = 5 cm, cz = 3  cm, Č> = 4 cm.
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