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DDtěžnice 

Kružnice trojúhelníku vepsaná 
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Dokážeš sestrojit 
kružnici, která se 

bude dotýkat 
všech tří stran 
trojúhelníku ? 

S 

Jak najdeme 
střed takové 
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Kružnice trojúhelníku vepsaná 
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Zkusíme najít 
nejprve střed 

kružnice 
dotýkající se 
dvou přímek. 

Středy všech 
těchto kružnic 
leží na ose úhlu 
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DDtěžnice 

Kružnice trojúhelníku vepsaná 
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Střed kružnice 

vepsané 
trojúhelníku leží 
v průsečíku os 
vnitřních úhlů 
trojúhelníku. 
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Konstrukce osy úhlu 

Sestrojíme kružnici s libovolným poloměrem a se 
středem ve vrcholu úhlu. 
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V průsečících této kružnice s rameny úhlu 
sestrojíme dvě kružnice se stejným poloměrem. 

Průsečíkem těchto kružnic a vrcholem úhlu 
vedeme přímku – osu úhlu. 



DD 

Konstrukce kružnice vepsané  
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Sestroj osu úhlu CAB. Sestroj osu úhlu ABC. Sestroj osu úhlu BCA. 
V průsečíku os leží střed kružnice trojúhelníku 

vepsané. 
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K nalezení středu kružnice vepsané stačí 
sestrojit osy dvou úhlů trojúhelníku. 



Kružnice vepsaná rovnostrannému 
trojúhelníku 
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Kde bude ležet 
střed kružnice 

vepsané 
rovnostrannému 
trojúhelníku? 

S 
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Kde bude ležet 
střed kružnice 
opsané tomuto 
rovnostrannému
trojúhelníku? 

Střed kružnice 
vepsané je 
totožný se 
středem 

kružnice opsané 
rovnostrannému 

trojúhelníku. 
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Použité zdroje: 

 

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů 

Microsoft Office. 
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