
ОООБББИИИМММ   КККРРРУУУГГГААА   ИИИ   ДДДУУУЖЖЖИИИНННААА   КККРРРУУУЖЖЖНННОООГГГ   ЛЛЛУУУКККААА   

*Обим круга представља дужину кружне линије. 

*Постоји директна зависност између обима круга и његовог пречника (полупречника). 

*Ако направимо експеримент тако да меримо дужину обима дна лименке и њен пречник, 

обим ЦД-а и његов пречник и слично, па израчунамо однос дужина обима и одговарајућег 

пречника, добићемо константан (сталан) број  тј.:   или  . 

*Ову константу обележавамо са „пи“ тј.:   . 

*Из наведеног следи да је обим круга једнак производу његовог пречника и константе  тј:  

   или   
ЕЕВВОО  ННЕЕККООЛЛИИККОО  ППРРИИММЕЕРРАА  ЗЗААДДААТТААККАА  

Пр. 1. Израчунај обим круга ако је његов пречник  .  

 R=12 cm   

 O=?  cm 

Пр. 2. Обим круга износи  cm . Израчунај његов полупречник. 

  cm   

 r=?  

     након краћења са 2 и   

  

Пр. 3. Обим круга износи  cm. Израчунај његов полупречник. 

   cm    

 r=?  

   након краћења са 2 

   ово 314 неодољиво подсећа на    

   поделимо ли ово добићемо 

  

 

 

 

 

 



Нацртајмо сада круг  и централни угао .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Део кружнице између две тачке које јој припадају (заједно са тим тачкама) назива се  

ККРРУУЖЖННИИ  ЛЛУУКК. 

*Како је тај угао, на слици 1,     пуног угла и лук  l1  је   обима круга тј.:  l1 =  . 

*Како је угао DOB, на слици 2, два пута већи од СОВ тј.:    пуног угла и лук  l2  је    

обима круга тј.:  l2 =  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*И угао EOB, на слици 3, је три пута већи од угла СОВ те је он     пуног угла и лук  l3  је  

 обима круга тј.:  l3 =  . 

*Коначно угао АОВ, на слици 4, је   те је он     пуног угла и лук  l   је    обима круга 

тј.:       или       

    а након краћења са 2       

Слика 1 Слика 2 

Слика 3 Слика 4 



Пр. 1. Израчунај дужину кружног лука кружнице пречника    над централним углом  . 

     

      

       након краћења са 90 

  

Пр. 2. Попуни табелу    

задатак O l α r 

а 10 π cm  cm  5 cm 

б 120 π cm 15 π cm  60 cm 

в 16 π cm 40 π cm  8 cm 

г 12 π cm  cm  6 cm 

 

*Из         али и     

 

 

 


