
Matematyka,	  klasa	  I	  LO	  

GRUDZIEŃ	  
(zakres:	  geometria	  	  płaska-‐pojęcia	  	  wstępne)	  

1.	  Dane	  są	  na	  płaszczyźnie	  	  	  trzy	  	  punkty	  	  niewspółliniowe.	  Na	  ile	  	  części	  	  proste,	  	  wyznaczone	  	  
przez	  	  te	  	  punkty,	  	  dzielą	  	  płaszczyznę?	  
	   A.	  5	   	   B.6	   	   C.7	   	   D.8	  

2.	  Figurą	  	  wypukłą	  	  i	  	  nieograniczoną	  	  jest:	  
	   A.	  odcinek	   B.	  koło	  	   C.	  okrąg	   D.	  kąt	  o	  	  mierze	  	  175°	  

3.	  Kąt	  	  AOB	  	  jest	  	  pięć	  	  razy	  	  większy	  	  od	  	  kąta	  	  do	  	  niego	  	  przyległego.	  Oblicz	  	  miary	  	  tych	  	  
kątów.	  
4.	  W	  	  trapezie	  	  ABCD,	  	  AB	  	  	   ⃦CD,	  	  mamy	  	  dane:	   𝐴𝐵 =12	  cm,	   𝐶𝐷 =7	  cm,	  	   𝐴𝐷 =8	  cm.	  	  O	  	  ile	  	  
należy	  	  wydłużyć	  	  ramię	  	  AD,	  	  aby	  	  przecięło	  	  się	  	  z	  	  przedłużeniem	  	  ramienia	  	  BC?	  

5.	  Miara	  	  kąta	  	  utworzonego	  	  przez	  	  dwa	  	  promienie	  	  okręgu	  	  	  	  wynosi	  	  130°.	  	  Oblicz	  	  
miarę	  	  kąta,	  	  który	  	  tworzą	  	  styczne	  	  poprowadzone	  	  przez	  	  końce	  	  tych	  	  promieni.	  

6.	  Kąt	  	  	  środowy	  	  ma	  	  miarę	  	  72°	  	  i	  	  jest	  	  oparty	  	  na	  	  łuku	  	  okręgu	  	  mającego	  	  długość	  	  4π.	  	  
Oblicz	  	  promień	  	  tego	  okręgu.	  

7.	  Średnica	  	  AB	  	  okręgu	  	  ma	  	  długość	  	  5	  cm,	  	  a	  	  cięciwa	  	  BC	  	  ma	  	  3	  cm	  	  długości.	  	  Oblicz	  	  
odległość	  	  środka	  	  okręgu	  	  od	  	  cięciwy	  	  AC.	  


