
Круг 

1. Полупречник кружнице је 4cm, a централни угао 60
0
. Одреди обим кружнице, површину, 

дужину лука и површину исечка круга. 

2. Полупречник кружнице је 8 m, a централни угao 30
0
. Одреди обим кружнице, површину, 

дужину лука и површину исечка круга. 

3. Површина исечка круга који одговара централном углу од 30
0
 je 

12

5
cm

2
. Одреди обим 

круга, површину круга и дужину лука. 

4. Дужина лука кружнице који одговара централном углу од 15
0
 je 

6

5
. Одреди обим круга, 

површину круга и дужину лука. 

5. Одреди површину круга чији је обим 21,98 cm. (Рачунати да је π≈3,14) 

6. Одреди центарлни угао, обим, површину  и дужину лука круга, ако је површина исечка 

40,5 cm
2
, а полупречник 6 cm. (Рачунати да је π≈3). 

7. Колики пут пређе точак пречника 0,6 m, ако се окрене 400 пута? (Рачунати да је π≈3,14). 

8. Тркач обиђе парк облика круга за 20 минута, прелазећи 4 km на сат. Колика је површина 

парка? 

9. Око парка кружног облика пречника 10 m направљена је кружна стаза ширине 15 dm. 

Израчунај површину стазе. 

10. Од кружног исечка круга полупречника 4 cm и централног угла од 90
0
 , направљен је 

нови круг. Колики је полупречник новог круга? 

11. Израчунај површину кружног прстена ако су обими кругова 10π cm и 12π cm; 

12. Колико кошта ограда око парцеле кружног облика, полупречника 15 метара, ако је 

један квадратни метар жице 60 динара, а висина жице 2 метра? 

13. Одреди површину кружног прстена који чине описана и уписана кружница око 

једнакостраничног троугла странице 12 cm. 

14. Одреди површину кружног прстена који чине описана и уписана кружница око квадрата 

странице 12 cm.. 

15. У квадрат странице 12cm уписан је круг, а у круг једнакостраничан троугао. Одреди 

површину троугла. 

16. У правилан шестоугао странице 12 cm уписна је и око њега описана кружница. Одреди 

површину кружног прстена који је настао.  

17. Дијагонале правоугаоника су дужине 12 cm и секу се под углом од 60
0
. Одреди 

површину дела описаног круга који не припада правоугаонику. 

18. Од круга пречника 12 cm треба изрезати 6 мањих кругова истих полупречника. Колики 

је полупречник малог круга? (Рачунати да је π≈3) 

19. Велика казаљка на сату је дужине 10 cm, а мала је 6 cm. За колико се разликује дужина 

лука који опише велика казаљка у односу на малу казаљку за време од 20 минута? 

20. Колач облика круга полупречника 6 dm је подељен на 9 једнаких делова. На колико 

делова треба поделити колач облика круга полупречника 40 cm да би површине исечених 

делова биле једнаке? 

 


