Zadania powtórzeniowo

Zestaw C. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

odpowi«j/i
modolo

Zadanie 1. (2 pkt)

Wyznacz miarę kąta ABC (rysunek obok).
Zadanie 2. (2 pkt)
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnychdługości 4 i 8. Oblicz długość środkowej tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

500

c

Zadanie 3. (2 pkt)

Jeden z kątów trójkąta prostokątnego ma miarę 600, a przeciwprostokątna w tym trójkącie Ina
długość 8. Oblicz długości przyprostokątnych.

c

Zadanie 4. (2 pkt) CKE
Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na rysunku obok (w obu trójkątach kąt przy
wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że IADI= IBEI.

I)

13

Zadanie 5. (2 pkt)
Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego ma długość 8. Oblicz obwód trójkąta, jeśli
promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2.
Zadanie 6. (2 pkt)

0
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 30 , a wysokość poprowadzona
z wierzchołka kąta prostego jest równa 3. Oblicz długości przyprostokątnych.
Zadanie 7. (2 pkt)

Pole trójkąta prostokątnego jest równe 12, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie wynosi 3. Oblicz wysokość trójkąta opusz-

c

czoną na przeciwprostokątną.
Zadanie 8. (2 pkt)
W trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka kąta
prostego C poprowadzono środkową CD (rysunek
obok). Wyznacz miary kątów a i 13

500
B

Zadanie 9. (2 pkt)
okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
Na trójkącie o bokach długości: v6, Ó, v”ÎŠ opisano
71
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Zadanie 10. (2 pkt)

Dany jest kwadrat ABCD. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Punkty K i M są
środkami odcinków -- odpowiednio —AE i EC. Punkty L i N leżą na przekątnej BD tak, że
IBLI= {IBEI i II)NI = {IDEI (zobacz rysunek). Wykaż, że stosunek pola czworokąta KLM N
do pola kwadratu ABCD jest równy I : 3.

Zadanie 11. (2 pkt)

W trójkącie równoramiennymramię o długości 8 cm jest nachylonedo podstawy pod kątem 67,50. Oblicz pole tego trójkąta.
Zadanie 12. (2 pkt)
Na kwadracie o boku długości I opisano okrąg. Oblicz pole kwadratu opisanego na tym
okręgu.
Zadanie 13. (2 pkt)
Punkt E leży na ramieniu BC trapezu ABCD, w którym AB Il CD. Udowodnij, że:
Zadanie 14. (2 pkt)
Ramiona trapezu mają długości 3 i 6, a wysokość jest równa 2. Oblicz pole tego trapezu, jeśli
jego obwód jest równy 21.
Zadanie 15. (2 pkt)
Wysokość trapezu wynosi 3, a dłuższa podstawa ma długość 6. Punkt przecięcia przekątnych
trapezu dzieli każdą z nich w stosunku 1: 2. Oblicz pole tego trapezu.
Zadanie 16. (2 pkt)

Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny.
Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.
Zadanie 17. (2 pkt)
Obwód rombu jest równy 24. Oblicz pole rombu, jeśli jedna z jego przekątnych jest równa
bokowi.
Zadanie 18. (2 pkt)
Pole równoległoboku jest równe 12, a jeden z jego boków ma długość 4. Oblicz długość drugiego boku, jeśli kąt ostry tego równoległoboku jest równy 450.
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zadania
= 30 0

= 250, I
ACB: I «X13ACl
Wyznaczenie lniar kątów BAC i

= 1250

Wyznaczenie miary kąta ABC: I
Wykonanie rysunku pomocniczego

4

c

x
2.

2

4

4

Obliczenie długości przeciwprostokątnej c: dla c = 4v/Ž
Zauważenie, że x = {c i obliczenie długości środkowej: x = 2v/Š
Wykonanie rysunku pomocniczego i obliczenie długości krótszej przyprostokątnej: a = 4
600

8

a

3.

b

Obliczenie długości dłuższej przyprostokątnej: b = 4v'Ț

Wykazanie równości kątów ACD i BCE
4.
Zauważenie, że trójkąty ACD i BCE są przystające na podstawie cechy BKB, zatem

Wykonanie rysunku pomocniczego

x
x
6

5.
2

2

oraz zapisanie równania 82 + (2 +

6

= (6 +

Obliczenie x: x = 4 i obliczenie obwodu trójkąta: Ob = 24
Obliczenie długości krótszej przyprostokątnej: 2v'fi

6.

Obliczenie długości dłuższej przyprostokątnej: 6
Zauważenie, że przeciwprostokątna trójkąta ma długość 6

7.

Obliczenie wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną: h = 4

= IBEI
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Zadaniapowtórzeniowo,

Numer
zadania

Etapy rozwiązania zadania
Zauważenie, że trójkąt ADC jest

8.

równoramienny i wyznaczenie a: a = 500

13: 13= 40 0

Wyznaczenie

Zauważenie, że (vfi)2 + (v'Î)2 = (v/ÎŠ)2 i
stwierdzenie,
9.

prostokątnejv'ÎŠ

jest to trójkąt prostokątny o przeciw-

Obliczenie długości promienia okręgu opisanego
na trójkącie: R = 4
Oznaczenie boku kwadratu przez a,
zauważenie, że INEI = IF,LIi IKEI = IF.MIoraz stwierdzenie,
że czworokąt KLMN jest rombem o
przekątnych: ILNI {v/Ža, IKMI= ł v/Ža
10.

Obliczenie pola rombu: P = • 2v/Îa • Jv/Ža = -Ła3i sformułowanie wniosku: Stosunek pola
czworokątaKLMN do pola kwadratu ABCD jest równy
1:3.
Wyznaczenie miary kąta między ramionami trójkąta: a = 450
11.
Obliczenie

pola trójkąta: P =

• 8 2 • sin 45 0 = 16v/Ž [cm 2]

Wykonanie rysunku pomocniczego i wyznaczenie promienia okręgu. r 2

12.
1

Obliczenie długości boku kwadratu opisanegona okręgu: vrŽ oraz obliczenie pola tego kwadratu:
Wykonanie rysunku pomocniczego

D

c

13.

Zauważenie,

że

Wykazanie, że 13=

+ ÔI = 1800 —13oraz

+ (52

Zauważenie, że suma podstaw wynosi 12
14.
Obliczenie pola trapezu: P = 12

+

+ (51+ ô2 = 1800
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Numer
zadania

podstawie podobieństwa trójkątów długości
Wykonanie rysunku pomocniczego i obliczenie na
krótszej podstawy: 3

x

15.

2y

2x
6

Obliczenie pola trapezu: P = 13,5

Wykonanie rysunku pomocniczego

6

6

00

16.

6

i obliczenie długości krótszej podstawy trapezu: b = 6sin30 0 = 3
Obliczenie wysokości trapezu: 3v/Î oraz obliczeniejego obwodu: 15+ 3v/Î
Zauważenie, że romb składa się z dwóch trójkątów równobocznych o boku długości 6

17.

Obliczenie pola rombu: P = 18v”3
Obliczenie wysokości równoległoboku: h = 3 i wykonanie rysunku pomocniczego
4

x

3

18.
450

3

Obliczenie x: x = 3v/Ž
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Zadanie l. (2 pkt)
trójkąta równoramiennego. Oblicz
Punkty A(—3,—5),B(4, —1),C(-2, 3) są wierzchołkami
długość ramienia tego trójkąta.
Zadanie 2. (2 pkt)
czy punkt
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(l, 1) i B(3, 5). Sprawdź,
—2)należy do tej prostej.
Zadanie 3. (2 pkt)
Punkt P należy do odcinka o końcach

—1)i B(7, 5). Wyznacz współrzędne punktu P,

wiedząc, że IAPI = {IABI.

Zadanie 4. (2 pkt)

Dany jest trójkąt o wierzchołkachA(—2,1), B(4,4) i C(l, 7). Uzasadnij,że wysokość tego
trójkąta opuszczona z wierzchołka A zawiera się w dwusiecznej kąta CAB.

Zadanie 5. (2 pkt)
Odcinek o końcach A(3, —2)i B(7, —10)jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego. Podaj
współrzędne środka okręgu opisanego na tym trójkącie i oblicz promień tego okręgu.

Zadanie 6. (2 pkt)
Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest odcinek AB, gdzie A(—2,l), B(6, 1). Wyznacz
współrzędne wierzchołka C, wiedząc, że należy on do prostej y = x + 2.
Zadanie 7. (2 pkt)
Dla jakiej liczby a proste ax —y = 3 i y = (a —4)x + s/'ž są prostopadłe?

Zadanie 8. (2 pkt)
Punkty A(—2,—2),B(l, 0), C(3, 8) i D(l, 5) są kolejnymi wierzchołkami czworokąta. Oblicz
współrzędne punktu przecięcia przekątnych tego czworokąta.

Zadanie 9. (2 pkt)
Oblicz pole rombu ABCD o wierzchołkach

—17),B(5, —4),którego przekątne przeci-

nają się w punkcie (1, —1)
Zadanie 10. (2 pkt) (.ęĂŔ)
Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC, którego wierzchołkami są
punkty: A(—2,—1),B(6, l), C(7, 10).
Zadanie 11. (2 pkt)

Punkt S(—3,5) jest środkiem odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktów A i B, jeżeli
punkt A leży na osi OX, a punkt B —na osi OY.
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zadania

Zapisanie równania prostej AB: y = 2x - I
podstawienie współrzędnych punktu C
do równania prostej AB i podanie odpowiedzi: Punkt C
należy do prostej AB,
Wyznaczenie środka odcinka AB: S(3,2)
3.

Wyznacnnie środka odcinka AS: P (l, ł)
Obliczenie długości boków AB i AC: 1,4131
= IACI= 3vG
4.

Stwierdzx•nie,że trójkąt CAB jest równoramienny,zatem wysokość trójkąta opuszczona z wierzchołka A jest dwusieczną kąta CAB
Wyznaczenie środka okręgu: S(5, —6)

5.

Obliczenie promienia okręgu: r = 2vG
Zapisanie warunku IACI= IBCIw postaci:

6.

gdzie C(x,x +2)
Wyznaczenie współrzędnych punktu C: C(2,4)
Zapisanie warunku: a —4 = —L

7.
Obliczenie a: a = 2—

lub a = 2+ V'3

Wyznaczenie równań przekątnych czworokąta:y = 2x + 2, x = I

8.

Obliczenie współrzędnych punktu przecięcia przekątnych czworokąta: (1,4)

Obliczenie długości odcinków AS i BS, gdzie S jest punktem przecięcia przekątnych: IASI= 20,
9.

IBSl=5
Obliczenie pola rombu: P =

= 200

Wyznaczeniewspółrzędnych punktu D jako środka odcinka AB: D(2, 0)
10.

Napisanie równania prostej CD: y = 2x —4

Zapisanie współrzędnych punktów A i B w postaci A(x, 0), B(0,y)
11.

Wyznaczeniewspółrzędnychpunktów A i B:

0), B(O,10)
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modelo

- s. 207

Zadanie 1. (2 pkt)
Wysokość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 8, a jego objętość wynosi
320. Oblicz długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa.
Zadanie 2. (2 pkt)
przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego
tworzy z krawędzią podstawy kąt 300 (rysunek obok). Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa, jeżeli krawędź jego podstawy
ma długość 3 cm.

30
3 cm

Zadanie 3. (2 pkt)
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb, którego jedna przekątna jest dwa razy dłuższa od
drugiej, a pole wynosi 16. Oblicz długość krótszej przekątnej tego graniastosłupa, jeśli jego
wysokość jest równa 2.
Zadanie 4. (2 pkt)
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego są tej samej długości. Najdłuższa przekątna tego graniastosłupa ma długość 20 cm. Oblicz długości krawędzi.

Zadanie 5. (2 pkt)
Wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnegojest równa 2 cm. Oblicz
długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa, jeżeli pole powierzchni całkowitej tego wielościanu jest równe 21 cm 2.

Zadanie 6. (2 pkt)
Oblicz sinus kąta zawartego między przekątną sześcianu a jego płaszczyzną podstawy.
Zadanie 7. (2 pkt)
Wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 6, a kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi 600. Oblicz wysokość podstawy tego ostrosłupa.
Zadanie 8. (2 pkt)
Czy sok z dwóch butelek o pojemności 250 ml zmieści się w szklance w kształcie walca o promieniu podstawy 4 cm i wysokości 10 cm?
Zadanie 9. (2 pkt)

Przekrój stożka płaszczyzną zawierającąjego oś jest trójkątem prostokątnym o polu 25 cm 2.
Oblicz średnicę podstawy tego stożka.
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Numer

Etapy rozwiązania zadania

zadania

Oznaczenie przez a długości krawędzi podstawy i zapisanie równania'
Obliczenie długości krawędzi podstawy: a 'l
Obliczenie wysokości H graniastosłupa: H 3 łg

(cm]

Obliczenie pola powierzchni bocznej graniastosłupa: PI,= 9v/.Ăcm2
Obliczenie długości krótszej przekątnej podstawy graniastosłupa: dl s:4
Obliczenie długości krótszej przekątnej graniastosłupa: d = 2v/Š
Wykonanie rysunku potnocniczego, wprowadzenie oznaczeń

Ułożenie równania 202 = a 2 + (2a) 2 i obliczenie długości a krawędzi graniastosłupa: a = 4v/Š cm

Ułożenie równania a +4a = 21, gdzie a oznacza długość krawędzi podstawy ostrosłupa

Obliczenie a: a = 3 cm

nia powtórzeniowe, s. BS

Etapy rozwiązania zadania

umer
dania

Wykonanie rysunku i wprowadzenie oznaczeń

a
6.
a
a

Obliczenie:sina = a
Wykonanie rysunku pomocniczego i wprowadzenie oznaczeń

6

7.
600

Ułożenie równania tg60 0 =

i obliczenie wysokości podstawy ostrosłupa: h = 3v/Î

Obliczenie objętości szklanki: V = 160z cm3 503 ml
8.

Sformułowanie odpowiedzi:Sok z dwóch butelek o łącznej pojemności500 ml zmieści się w tej
szklance.
Obliczenie długości tworzącej stożka: I = 5v'â cm

9.

Obliczenie długości średnicy stożka: 2r= Iv/Î = 10 cm
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Od

- s. 214
mocioło

- a. 215

Zadanie 1. (2 pkt)

koszulki wybrane sp ośród koOblicz, na ile sposobów można przypisać pięciu zawodnikom
koszulek tym zawodnikom,
szulek o numerach 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ile jest sposobów przydzielenia
jeśli nie wykorzystujemy koszulki o numerze 4?
Zadanie 2. (2 pkt)
Zastępcą może
Spośród sześciu uczniów wybieramy przewodniczącegoklasy i jego zastępcę.

wybranych
zostać każdy z tych uczniów,a przewodniczącym-- tylko jedna z czterech osób
spośród tej grupy. Oblicz, na ile sposobów można dokonać wyboru.
Zadanie 3. (2 pkt)
Ile jest liczb czterocyfrowych takich, że pierwsza i ostatnia cyfra są takie same?
Zadanie 4. (2 pkt)
W urnie jest 6 kul białych, 3 kule czarne i pewna liczba kul niebieskich. Oblicz, ile jest kul
niebieskich,jeżeli prawdopodobieństwowylosowania kuli białej z tej urny wynosi 3.
Zadanie 5. (2 pkt)
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu liczby oczek równego 5.

Zadanie 6. (2 pkt)
W pierwszej urnie są 2 kule białe i 4 kule czarne. W drugiej urnie jest 1 kula biała i 3 kule
czarne. Z każdej urny losujemy po jednej kuli. Zdarzenie A polega na wylosowaniu kul o
takim samym kolorze. Sprawdź, czy zdarzenia A i A' są jednakowo prawdopodobne.
Zadanie 7. (2 pkt)
Pewna firma w trzech oddziałach: I, II i III, zatrudnia odpowiednio: 75, 45 i 30 pracowników. Wśród
wszystkich pracownikówprzeprowadzonoankietę,
w której zadano pytanie: „Czyjesteś zadowolony ze
swojej pracy?". Wyniki przedstawiono na diagramie. Oblicz prawdopodobieństwo,że losowo wybrany pracownik jest zadowolony ze swojej pracy.

Procent osób, które
odpowiedziałyTAK
111

11

1

0%

20%

Zadanie 8. (2 pkt)
Oblicz P(A B), jeżeli wiadomo, że P(A) = Ż, P(B) = oraz P(A u B) =

92

40%

12 •

60%

80% 90%

liczby

sposobów: 6 •

•2 = 720

Obliczenie liczby sposobów w
przypadku,

5-4-3-2=120

2.

4:

Zauważenie, że przewodniczącego
można wybrać na 4 sposoby, a wtedy pozostaje wybór
jednej
osoby z pozostałych pięciu
Obliczenie

3.

gdy nie wykorzystujemykoszulki z numerem

liczby możliwych wyborów: 4 •5 =
20

Zauważenie, że wyboru cyfry pierwszej i ostatniej można
dokonać na 9 sposobów
Obliczenie, że wszystkich takich liczb jest 9 • 102 = 900

4.

Obliczenie prawdopodobieństwa wylosowania kuli białej i ułożenie równania 1
gdzie n oznacza liczbę kul niebieskich

6

Rozwiązanie równania: n = 9

Zauważenie, że jest 36 zdarzeń elementarnych

5.

Wypisanie zdarzeń elementarnych sprzyjających: (l, 5), (5, 1) i obliczenie prawdopodobieństwa:
2

1

36- îî
Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia B polegającego na tym, że obie kule są białe oraz
zdarzenia C —na tym, że obie są czarne:

6.
Obliczenie prawdopodobieństwazdarzenia A = Bu C: P(A) = P(B) + P(C) =
—

oraz zdarzenia A':

i podanie odpowiedzi: Zdarzenia A i A' nie są jednakowo prawdopodobne.

Obliczenie liczby wszystkich pracowników firmy: Q = 150 oraz liczby osób w każdym z oddziałów, które odpowiedziały w ankiecie twierdząco:45, 36 i 27
7.

Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia A, że losowo wybrany pracownik jest zadowolony ze
swojej pracy:
p(A)

Obliczenie P(A n B) =

8.

Obliczenie P(A B) =

= 45+36+27 = 0,72
150

