
 

 

 28. APSKRITIMAS. APSKRITIMO LYGTIS 

       28.2 Apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtys (5 super teoremos) 

 

Pamokos planas: 

1. Kas atsitinka, kai apskritimo skersmuo statmenas stygai? 

2. Ką reikia žinoti, kai turime liestinę ir apskritimo spindulį? 

3. Ką reikia žinoti apie dvi apskritimo liestines išeinančias iš to paties taško? 

4. Kokia yra liestinės ir kirstinės teorema? 

5. Kokia yra susikertančių stygų teorema? 

6. Atlikite užduotis susijusias su stygomis ir liestine: 

a) Apskritimo spindulys lygus 13 cm, o styga – 24 cm. Apskaičiuokite atstumą nuo apskritimo centro iki 

stygos. 

b) Apskritimo viduje skirtingose nuo centro pusėse nubrėžtos dvi 

lygiagrečios stygos, kurių ilgiai yra 36 cm ir 48 cm. Atstumas tarp 

stygų lygus 42 cm. Raskite apskritimo spindulio ilgį. 

c) Iš vieno taško nubrėžtos dvi apskritimo liestinės, kurių ilgiai lygūs 

120 cm. Raskime apskritimo spindulį, kai atstumas tarp lietimosi 

taškų lygus 144 cm. 

d) Per tašką A nubrėžta apskritimo liestinė AB ir kirstinė AC, kuri 

apskritimą kerta taškuose C ir D. Raskite CD, kai 𝐴𝐵 =

5𝑐𝑚, 𝐴𝐷 = 10𝑐𝑚. Žiūrėti į pirmą brėžinį. 

e) Skritulio, kurio spindulys lygus 13 cm, viduje duotas taškas M, 

nutolęs nuo skritulio centro atstumu, lygiu 5 cm. Per tašką M 

nubrėžta styga AB, kurios ilgis 25 cm. Raskite atkarpų, į kurias 

taškas M dalo stygą ilgius. Žiūrėti į antrą brėžinį. 

Namų darbai: 

Atlikite užduotis susijusias su apskritimo (skritulio) elementų radimu: 

a) Skritulio plotas lygus 9𝜋. Apskaičiuokite skritulio spindulį ir skritulį ribojančio 

apskritimo ilgį. 

b) Skritulyje, kurio spindulys lygus 6 cm, nubraižytas centrinis kampas, lygus 750. 

Apskaičiuokite centrinį kampą atitinkančio lanko ilgį ir gautos išpjovos plotą. 

c) Apskaičiuokite ABC srities plotą (kuriame yra žvaigždutė), jei įbrėžtinis kampas 

lygus 300, o spindulys lygus 6 cm, AC yra skersmuo. Žiūrėti į pirmą paveikslėlį. 

d) Apskaičiuokite nuopjovos plotą, jei išpjovos kampas yra 600, o trikampis OAB 

yra lygiakraštis (kraštinė lygi 10 cm). Taškas O – apkritimo centras. Žiūrėti į 

antrą paveikslėlį. 
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