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1. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Każdy równoległobok ma dwie wysokości o różnej długości. prawda fałsz

W każdym równoległoboku przekątne przecinają się pod kątem pro-
stym.

prawda fałsz

Każdy kwadrat jest prostokątem. prawda fałsz

Każdy prostokąt jest równoległobokiem i trapezem. prawda fałsz

2. Przekątna kwadratu o boku 6dm ma długość:

A. 24dm B. 6√2dm C. 36dm D. 6√3dm

3. Pole trójkąta równobocznego o boku długości 16 cm wynosi:

A. 128√3 cm2 B. 8√3 cm2 C. 64√3 cm2 D. 4√3 cm2
4. Kąty � i � z rysunku obok mają miary:

A. � = 60∘, � = 45∘
B. � = 45∘, � = 30∘
C. � = 30∘, � = 45∘
D. � = 45∘, � = 60∘

5. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

6. W trójkącie mamy: = i∢ = 118∘. Na boku zbu-
dowano kwadrat , tak jak rysunku. Uzasadnij, że miara kąta

jest równa 45∘.
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7. Dekorator wnętrz zaprojektował przyklejenie ozdobnej taśmy na dwóch sąsiednich ścianach wzdłuż prze-
kątnej każdej z nich. Przyporządkuj ścianom �1 i �2 odpowiadające im długości taśmy. Uzupełnij zdanie,
wpisując w pustych polach �1, �2, �3 lub �4.

�1 = 10,1m �2 = 11,9m �3 = 6,8m �4 = 5,2m

Taśma na ścianie �1 będzie miała długość . . . . . . . , a taśma na ścianie �2 będzie miała długość . . . . . . . .

8. Oblicz długości odcinków i , jeżeli = (3,−3), = (3, 4), = (6, 1), = (4,−2).
9. Obwód czworokąta jest równy 55 cm. Obwód trójkąta jest równy 34 cm, a trójkąta –

37 cm. Oblicz długość przekątnej .

10. Pole trójkąta przedstawionego na rysunku jest równe 84.
Ile wynosi obwód tego trójkąta?
A. 24

B. 40

C. 48

D. 35

11. Korzystając z rysunku, oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących zacieniowanego trójkąta. Wstaw
znak X w odpowiednią kratkę.

Jedna z wysokości tego trójkąta wynosi 15. prawda fałsz

Pole tego trójkąta wynosi 270. prawda fałsz

Obwód tego trójkąta wynosi 80. prawda fałsz

*12. Odcinek o końcach = (−4,−1) i = (6,−1) jest średnicą pewnego okręgu. Czy punkt� = (−2, 3) należy

do tego okręgu? Odpowiedź uzasadnij.
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