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1. Miara kąta wewnętrznego dziesięciokąta foremnego jest równa:

A. 108∘ B. 72∘ C. 36∘ D. 144∘
2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Odcinek o końcach = (−7, 3) i = (−2, 3) ma długość 3. prawda fałsz

Odcinek o końcach = (4,−5) i = (4, 4) ma długość 2. prawda fałsz

3. Oblicz pola i obwody narysowanych wielokątów.

a) trapez równoramienny b) równoległobok

4. Które kąty nie są kątami tego samego trójkąta?

A. 43∘, 79∘, 58∘ B. 39∘, 69∘, 72∘ C. 81∘, 72,5∘, 25,5∘ D. 36∘, 36∘, 108∘
5. Trójkąty narysowane obok są przystające.

Wobec tego:
A. = ��
B. = �� C. = ��

D. = ��

6. Dłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma 9cm. Oblicz obwód tego sześciokąta.

7. Proste � i � na rysunku obok są równoległe. Kąt � ma miarę:

A. 36∘ B. 30∘ C. 66∘ D. 78∘

8. Jeden metr kwadratowy pewnej wykładziny kosztuje 26zł. Szerokość tej wykładziny wynosi 2,5m.
Czy 100zł wystarczy na kupno 1,5 metra bieżącego tej wykładziny?

9. Odcinek o długości 8 cm podzielono na trzy części tak, że długość każdej części wyraża się całkowitą
liczbą centymetrów. Z otrzymanych w ten sposób odcinków zbudowano trójkąt. Podaj, jakie długości
boków może mieć ten trójkąt.

Wybór zadań: Daniel Bogusławski 7272 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe



Astr. 2/2

10. Z których odcinków nie można zbudować trójkąta?

A. 1 cm, 9 cm, 1dm B. 4 cm, 5 cm, 6 cm C. 1m, 1m, 5 cm D. 7dm, 4dm, 5dm

11. Wszystkie współrzędne wierzchołków pewnego równoległoboku są liczbami dodatnimi oraz= (2, 1), = (10, 1), = (4, 6). Wierzchołek ma współrzędne:

A. (12, 6) B. (10, 6) C. (6, 12) D. (6, 10)
12. Kąt wewnętrzny pewnego wielokąta foremnego ma miarę 150∘. Ile boków ma ten wielokąt?

13. Odcinki , , i są równe. Jakie miary mają kąty trójkąta ?

14. Na rysunku przedstawiono trójkąty równoramienny i równoboczny. Oblicz miary zaznaczonych kątów.

15. Pan Krzysztof planuje wyłożyć podłogę w jadalni płytkami o wymiarach 20 cm× 25 cm. Jedno opakowanie
zawiera 20 takich płytek. Ile opakowań płytek powinien kupić, jeśli podłoga jadalni ma kształt prostokąta
o wymiarach 4,7m× 5m?
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