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Кружница и круг 

 

Кружница — множество точки кои се еднакво 
оддалечени од некоја фиксирана точка О од рамнината.  

Точката О се вика центар на кружницата, а растојанието 
од центарот до било која точка од кружницата се вика 
полупречник (радиус) на кружницата.  

 

 
Елементи на кружница 

Во суштина кружницата е една од наједноставните рамнински криви. При проучувањето многу 
битно е да се прави разлика помеѓу кружница и круг.  

Имено, под кружница се подразбира само множеството точки кои се еднакво оддалечени од 
центарот, додека под круг се подразбира фигурата, делот од рамнината затворен со 
кружницата.  

Токму заради ова се избегнува ословувањето на кружницата со поимот фигура.  

 

 Секоја кружница има свој центар или средиште; 

 Секоја отсечка чиј еден крај е во центарот, а другиот лежи на кружницата се нарекува 
или полупречник или радиус на кружницата и се бележи најчесто со r. Сите 
полупречници се еднакви по должина која изнесува колку и растојанието помеѓу 
центарот и било која точка од кружницата; 

 Секоја отсечка чии крајни точки лежат на кружницата се нарекува тетива; 

 Секоја тетива која минува низ центарот на кружницата се нарекува пречник или 
дијаметар на кружницата и се бележи најчесто со D. За пречникот важи: D=2r. Заради 
еднаквоста на полупречниците, може да заклучиме дека сите дијаметри се еднакви меѓу 
себе; 

 Секоја права која ја сече кружницата во две точки се нарекува секанта на кружницата. 
Уште повеќе, правата на која лежи било која тетива е секанта на кружницата; 
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 Секоја права која ја допира кружницата во една единствена точка се нарекува тангента 
на кружницата во таа точка и се бележи најчесто со t. Уште повеќе, во произволна точка 
од кружницата, тангентата и полупречникот се заемно нормални, т.е. затвараат прав 
агол; 

 Аголот чие теме се наоѓа во центарот 
на кружницата се нарекува 
централен агол; 

 

 

 Аголот чие теме лежи на кружницата, 
а чии краци ја сечат кружницата се 
нарекува периферен агол; 

           

 

 Нека е дадена кружница, еден нејзин централен агол и еден периферен агол 

такви што ја сечат кружницата во истите точки (т.е. се конструирани над 

иста тетива). Тогаш централниот агол е два пати поголем од периферниот,  

 

Делови од кружницата и кругот 

                                                                

 Делот од кружницата ограничен со две точки кои лежат на неа се вика кружен лак; 

 Делот од кругот ограничен со кружницата и било кои два полупречника се нарекува 
кружен исечок; 

 Делот од кругот ограничен со кружницата и една нејзина тетива се нарекува кружен 
отсечок; 

Напомена: иако на сликата десно обележени се: лак, исечок и отсечок, да напоменеме дека и 
остатокот од кружницата кој не е обележен како лак, исечок или отсечок, исто така може да се 
смета за лак, исечок или отсечок соодветно зашто ги задоволува претходно наведените 
дефиниции.  
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