
OSNOVNO O 

KRUGU 



Kružnica je skup svih točaka ravnine jednako udaljenih 

od jedne točke. Tu točku nazivamo središtem kružnice. 

 

Dužina koja spaja središte kružnice i bilo koju točku na 

kružnici zovemo polumjerom kružnice ( oznaka 𝑟). 

 

Kružnica je posve određena svojim središtem 𝑆 i 

duljinom polumjera 𝑟, pa je ponekad označavamo kao 

𝑘( 𝑆, 𝑅). 
 



Krug je dio ravnine omeđen kružnicom, uključujući i točke koje pripadaju 

kružnici.  

 

Krug je posve određen svojim središtem 𝑆 i duljinom polumjera 𝑟 pa ga 

ponekad označavamo 𝐾(𝑆, 𝑟). 



Primjer 1. Konstruirajmo šestarom kružnicu sa središtem u točki S polumjera 2 cm. Odaberimo tri 

točke A, B i C, takve da točka A pripada kružnici, točka B pripada krugu i ne pripada kružnici, točka 

C ne pripada krugu. 

Rješenje: 

Uzmete otvor šestara 2 cm i nacrtamo kružnicu. Nakon toga označimo točke. 



Primjer 2. Nacrtajmo na kružnici jednu tetivu koja nije promjer i dvije tetive koje su promjeri. 

Rješenje: 

 

Prije samog crtanja ponovimo što je tetiva, a što promjer. 

 

Tetiva je dužina koja spaja dvije točke na kružnici. 

Promjer( dijametar d)  je dužina koja spaja dvije točke na kružnici i prolazi središtem. Promjeri su 

najduže tetive. ( 𝑑 = 2𝑟)  

Tetiva koja nije promjer 

Tetive koje su promjeri 



Kružni odsječak je dio kruga omeđen tetivom i pripadajućim kružnim lukom. 

Svakoj tetivi pripadaju dva kružna odsječka, jedan veći i jedan manji. 



Kružni luk je dio kružnice omeđen s  neke dvije točke kružnice.  

 

Svake dvije točke tako određuju dva kružna luka, jedan veći i jedan manji 



Zadatak 1. : Konstruiraj kružnicu promjera duljine 5 cm. 

Rješenje:    

 

Kada konstruiramo kružnicu, potreban nam je polumjer. Znamo da je promjer dvostruko veći 

od polumjera. 

Ako nam je promjer 5 cm, onda je polumjer  r = 2.5cm. 

Uzmemo otvor šestara 2.5 cm i nacrtamo kružnicu. 



Zadatak 2.  Nacrtaj dužinu duljine 5.4 cm. Konstruiraj krug kojemu je ta dužina promjer. 

  

 

Rješenje:   

Prvo nacrtajmo dužinu duljine 5.4 cm.  

Zatim konstruirajmo simetralu zadane dužine 

 (sa šestarom) .   

Točku u kojoj nam simetrala sječe dužinu označimo s S. 

Sada uzmete otvor šestara od točke S do točke B i nacrtate 

kružnicu. I na kraju samo ispunite unutrašnjost.  
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Zbirka zadataka, str. 50 



HVALA!  


