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KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI – KLASA 8 

Temat: Wzajemne położenie okręgów. Styczna do okręgu. 

Cele lekcji: 

 Badanie wzajemnego położenia dwóch okręgów i sformułowanie kryteriów pozwalających to 

położenie określić.  

 Konstruowanie okręgów stycznych do danych okręgów.  

 Konstruowanie okręgów stycznych do danych prostych.  

Metody: ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.  

Formy: praca zbiorowa pod kierunkiem nauczyciela, praca indywidualna na boisku szkolnym.  

Środki dydaktyczne: „hula hop”, kreda do rysowania po chodniku, inne okrągłe przedmioty 

zaproponowane przez uczniów. 

Przebieg lekcji 

1. Czynności organizacyjna.  

2. Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji. 

3. Uczniowie zostają podzieleni na grupy 3 osobowe. 

4. Zadanie polega na rozmieszczeniu dwóch „hula hop” w taki sposób, aby po odrysowaniu były 

widoczne dwa okręgi: 

a) Dwa okręgi nieprzecinające się – nie mają punktów wspólnych; 

b) Dwa okręgi przecinające się w dwóch punktach – mają dwa punkty wspólne; 

c) Dwa okręgi przecinające się w jednym punkcie – okręgi styczne. 

5. Przykładowe położenia okręgów. 

a) dwa okręgi nieprzecinające się: 

- każdy z okręgów leży na zewnątrz drugiego 

 
- jeden z okręgów leży wewnątrz drugiego 
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b) dwa okręgi przecinające się w dwóch punktach 

 
c) dwa okręgi przecinające się w jednym punkcie 

    

6. Sformułowanie wniosków dotyczących zależności między położeniem okręgów a odległością 

środków tych okręgów. 

Twierdzenie: Wzajemne położenie okręgów  

Dane są okręgi o środkach w punktach i  i promieniach  i  , gdzie .  

Wtedy:  

- okręgi  są styczne zewnętrznie wtedy i tylko wtedy, gdy ;  

- okręgi o różnych promieniach, są styczne wewnętrznie  

wtedy i tylko wtedy, gdy  ;  

- okręgi przecinają się w dwóch punktach  
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wtedy i tylko wtedy, gdy ;  

- każdy z okręgów leży na zewnątrz drugiego wtedy i tylko wtedy, gdy  

- okrąg leży wewnątrz okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy  . 

7. Po pracy grupowej następuje praca wspólna całej klasy. 

Uczniowie zastanawiają się co to znaczy, że prosta jest styczna do okręgu i w jaki sposób 

pokazać to przy pomocy „hula hop” lub innych okrągłych przedmiotów. 

 

Wykonują odpowiednie rysunki na placu szkolnym. 

Formułują wniosek jaki można wtedy zauważyć: 

Styczna do okręgu jest prostopadła do promienia tego okręgu poprowadzonego z punktu 

styczności. 

 
8. Zadanie pracy domowej: 

Zadanie 1 

 
Zadanie 2 
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