
Matematyka,	  klasa	  I	  LO	  

STYCZEŃ	  
(zakres:	  geometria	  	  płaska-‐trójkąty)	  

1.	  Wyznacz	  	  kąty	  	  trójkąta,	  	  jeżeli	  	  stosunek	  	  ich	  	  	  miar	  	  jest	  	  równy	  	  5:3:1.	  

2.	  Suma	  	  dwóch	  	  kątów	  	  trójkąta	  	  jest	  	  równa	  	  trzeciemu	  	  kątowi.	  Wykaż,	  że	  	  jest	  	  to	  	  trójkąt	  	  
prostokątny.	  

3.Wielkość	  	  telewizora	  	  wyraża	  	  się	  	  długością	  	  przekątnej	  	  ekranu,	  mierzonej	  w	  calach	  (1	  
cal=2,54	  cm).	  Oblicz,	  ile	  cali	  ma	  telewizor,	  którego	  	  wymiary	  	  ekranu	  	  wynoszą	  	  42	  cm	  	  na	  	  
31,5	  cm.	  	  Wynik	  	  podaj	  	  z	  	  dokładnością	  	  do	  	  1	  	  cala.	  

4.	  W	  trójkącie	  	  prostokątnym	  	  średni	  	  bok	  	  jest	  	  krótszy	  od	  	  najdłuższego	  	  o	  	  2	  	  cm.	  	  Wiedząc,	  
że	  	  najkrótszy	  	  bok	  	  ma	  	  długość	  	  8	  cm,	  	  oblicz	  	  długość	  	  pozostałych	  	  boków	  	  trójkąta.	  

5.	  Sprawdź,	  czy	  	  trójkąt	  	  o	  	  	  bokach:	  	  1	  m;	  	  5	  dm;	  	  1,25	  m	  	  jest	  prostokątny.	  

6.	  Oblicz	  	  promień	  	  okręgu	  	  opisanego	  	  na	  	  trójkącie	  	  prostokątnym,	  którego	  	  przyprostokątne	  	  
maja	  	  długość	  	  24	  cm	  	  i	  	  7	  cm.	  

7.	  Oblicz	  	  promień	  	  okręgu	  	  wpisanego	  	  w	  	  trójkąt	  	  równoboczny,	  	  jeśli:	  
	   a.	  wysokość	  	  trójkąta	  	  jest	  	  równa	  	  21	  cm	  
	   b.	  bok	  	  trójkąta	  	  ma	  	  długość	  	  10	  cm	  
	   c.	  środek	  	  ciężkości	  	  tego	  	  trójkąta	  	  	  leży	  	  w	  	  	  odległości	  	  5	  cm	  	  od	  	  wierzchołków	  	  tego	  	  
	   trójkąta.	  

8.	  W	  	  trójkącie	  	  ABC	  	  wysokość	  	  CD	  	  dzieli	  	  bok	  	  AB	  	  na	  	  odcinki	  	  długości	  	   𝐴𝐷 =4	  cm	  	  i	  
𝐷𝐵 =10	  cm.	  	  Bok	  	  BC	  	  ma	  	  16	  cm	  	  długości.	  	  Wyznacz	  	  długości	  odcinków,	  	  	  na	  	  jakie	  	  	  
symetralna	  	  boku	  	  AB	  	  podzieli	  	  bok	  	  BC.	  	  	  


