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1 Dibuixa una circumferència amb el compàs. 
a) Quina propietat compleixen tots els punts d’aquesta circumferència?
b) Com s’anomena la regió del pla tancada per la circumferència

2 Completa:

Nom Definició Dibuix
Circumferència

Centre

Radi

Diàmetre

Arc

Corda

Cercle

Sector circular

Segment circular

Corona circular

Trapezi circular

3 Traça una circumferència de 5cm de radi i tres rectes que passin a 3cm, 5cm i 8 cm, respectivament, del
centre de la circumferència.
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4 Dibuixa en el teu quadern:
a) Dues circumferències secants.
b) Dues circumferències interiors.

5 Si traçassis dues circumferències de radis 7cm i 4cm amb els centres situats a 10cm de distància, en
quina posició relativa es trobarien? Traça-les i comprova la resposta.

6 a) Si una circumferència és tangent a dues rectes paral·leles, on hi ha el centre?
b) Traça dues rectes paral·leles a 6cm de distància i una circumferència tangent a les dues rectes.
c) Dibuixa una altra circumferència tangent a les dues rectes i a la circumferència anteriors.

7 A partir de l’activitat anterior, podries estimar la longitud de la circumferència de 3 cm de radi?

8 Anem a veure ara com podríem calcular exactament la longitud d’una circumferència. Necessitaràs una
cartolina, un compàs i un fil gruixut.

a) Dibuixa una circumferència de radi el que vulguis.
b) Ajudat del fil per trobar la longitud de la circumferència dibuixada.
c) Divideix la longitud que t’ha donat pel diàmetre de la circumferència.
d) Repeteix aquest procés amb circumferències més grans i més petites.

Què observes?

9 Calcula la longitud d'una circumferència de 5 cm de diàmetre.

10 Les rodes d'un cotxe tenen 70 cm de diàmetre.  Calcula quantes voltes donen en un viatge de 80 Km.

11 Deu bombers aguanten una lona circular. Cada bomber abraça 1.57 m de la vora de la lona. Quin és el
radi de la lona?


