
 Okrąg    i      koło        



CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OKRĄG I KOŁO? 

Okrąg to brzeg koła lub linia, którą 
rysuje nam cyrkiel.  

Koło to okrąg i jego wnętrze. 
  

Pomiędzy kołem i okręgiem jest zasadnicza różnica. Okrąg to linia, a koło  to figura 
geometryczna, w skład której wchodzi okrąg i wszystkie punkty znajdujące się w jego 
wnętrzu.   



CO TO JEST OKRĄG? 

Okrąg - to zbiór wszystkich 
punktów na płaszczyźnie, 
których odległość od   punktu O 
zwanego środkiem okręgu, jest 
równa  promieniowi  okręgu (r). 
Środek okręgu nie należy do 
okręgu.  
Promieniem okręgu nazywamy 
odcinek łączący środek okręgu 
z dowolnym punktem leżącym 
na okręgu.  
Oznaczamy go najczęściej małą 
literą r. 

Punkt O – jest środkiem okręgu 
Odcinek OA   jest promieniem 
okręgu. Promień jest niezbędny 
do narysowania okręgu. 

  r 



Odcinki KL i MN łączą 2 dowolne 
punkty na okręgu. Nazywamy je 
cięciwami okręgu. 
 
Cięciwą okręgu nazywamy 
odcinek łączący dwa dowolne 
punkty na okręgu. 

Odcinek BA łączy 2 punkty na 
okręgu i przechodzi przez środek 
tego okręgu. Nazywamy go 
średnicą okręgu. 
Średnicą okręgu jest odcinek 
łączący 2 punkty na okręgu  
i przechodzący przez środek 
okręgu. 



Długość promienia jest 
równa połowie długości 
średnicy. 

Długość średnicy jest równa  
podwojonej długości 
promienia (2r). 

r     r                  r 



• Do rysowania okręgów służy nam cyrkiel.   

Miejsce wbicia szpilki nóżki cyrkla jest środkiem   narysowanego 
okręgu lub koła. 



CO TO JEST KOŁO? 

Kołem o środku w punkcie O  
i promieniu r nazywamy zbiór 
punktów płaszczyzny, których 
odległość od środka koła jest 
równa promieniowi lub mniejsza 
od promienia. 
 
Środek koła należy do koła. 
Koło jako figura geometryczna ma 
obwód i pole, podczas gdy okrąg 
ma tylko długość (in.obwód) 

r 

Odcinek OP jest promieniem 
koła. 



Koło podobnie jak okrąg ma:  środek , promień i  średnicę. 
Średnica jest jedną z cięciw koła – najdłuższą.   

O r 

r 

r 

Cięciwa koła jest to odcinek łączący 
dwa dowolne punkty na okręgu. 
 
Średnica  koła jest to każda cięciwa 
przechodząca przez środek koła. 
 
 
Promień  koła jest to odcinek łączący 
środek koła z  dowolnym punktem na 
jego brzegu (na okręgu). 

Punkt O jest środkiem koła 



Inne pojęcia związane z okręgiem i kołem 



Koło i okrąg  w zadaniach 

Zad.1. Na którym rysunku zaznaczono najdłuższą cięciwę? 

Zad.2.Jaką długość ma przekątna kwadratu jeżeli długość 
odcinka OB = 4cm ? 

A. 4cm 
B. 8 cm 
C. 16 cm 
D. nie można obliczyć 



• Zad.3. Jaką długość ma promień okręgu o średnicy równej 
7,6cm. 

Rozwiązanie: 

• Średnica jest równa 2 promieniom  (r), a więc: 

    2r = 7,6cm 

    r = 7,6cm : 2 

    r = 3,8cm 

Odp.: Promień okręgu o średnicy równej 7,6cm ma długość 
3,8cm. 

 



• Zad.4. Oblicz długość najdłuższej cięciwy koła o promieniu 
4,7cm. 

Rozwiązanie: 

    - najdłuższą cięciwą koła  jest jego średnica  

    - średnica jest równa 2 promieniom (r) , a zatem: 

     2 · r = 2 · 4,7 cm = 9, 4 cm 

Odp.: Najdłuższa cięciwa ma długość 9,4cm. 

• Zad. 5. Promień okręgu  wynosi 6cm. Jaką długość ma 
średnica tego okręgu narysowanego w skali 5:1. 

Rozwiązanie:  

    - rzeczywista długość promienia = 6cm  

    - skala 5:1 oznacza , że wymiary rzeczywiste powiększono  
5 razy  

      



    - długość promienia w skali = 6 cm · 5 = 30cm  

- długość średnicy jest równa długości dwóch promieni (2 r) 

     tak więc: 

   - długość średnicy okręgu narysowanego w skali 5 : 1 wynosi: 

     2 · 30 cm = 60 cm = 6 dm = 0,6 m 

 

Zad.6. Narysuj w skali 1:10 koło, którego najdłuższa cięciwa ma 
70cm. 

Rozwiązanie: 

   - najdłuższa cięciwa to średnica (2r) 

   - rzeczywista długość średnicy (2r) = 70cm 

   - skala 1:10 oznacza, że wymiary rzeczywiste zostały 
pomniejszone 10 razy. 

    

 



    - długość średnicy koła narysowanego w skali 1:10  wynosi 
więc: 

      70cm : 10 = 7 cm 

    -  do narysowania koła potrzebny nam jest promień (r): 

     2 · r = 7cm 

      r = 7cm : 2 = 3,5cm 

    Teraz już możecie narysować koło  

   



Źródła informacji i obrazów 

• http://matematykam.pl/kolo_i_okrag.html 

• https://cyrkiel.info/liceum/promien-srednica-i-obwod-okregu-pole-kola/ 

• https://www.bing.com/images/search?q=cyrkiel+obrazy&qpvt=cyrkiel+obrazy&form =IGRE 
&first=1&tsc=ImageBasicHover 
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