
Zadania powtórzeniowe

zestaw C. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

zadanie 1. (2 pkt)

Wyznacz miarę kąta ABC (rysunek obok).

Zadanie 2. (2 pkt)

O

500

odpowiedzi
-s. 193

modele
-s. 194

Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych dłu-

gości 4 i 8. Oblicz długość środkowej tego trójkąta po-

prowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

Zadanie 3. (2 pkt)

Jeden z kątów trójkąta prostokątnego ma miarę 600, a przeciwprostokątna w tym trójkącie ma

długość 8. Oblicz długości przyprostokątnych. c

Zadanie 4. (2 pkt)

Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są poło-

żone tak, jak na rysunku obok (w obu trójkątach kąt przy

wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że IADI = IBEI.

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)

W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 300, 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 opi-

sanego na tym trójkącie wynosi 3. Oblicz wysokość trójkąta opusz-

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 [3.

Zadanie 9. (2 pkt)

500

Na trójkącie o bokach długości: Ó, 0, v'ÎŠ opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.



Wyznaczenie miar kątów BAC i ACB: I 'fl3ACl = 250, I <bACBl = 300

Wyznaczenie miary kąta ABC: I Y.ABCI = 1250

Wykonanie rysunku pomocniczego

Obliczenie długości przeciwprostokątnej c: dla c = 4v'â

Zauważenie, że x = žc i obliczenie długości środkowej: x = 2v/Š

Wykonanie rysunku pomocniczego i obliczenie długości krótszej przyprostokątnej: a = 4

600

Obliczenie długości dłuższej przyprostokątnej: b = 4v/Î

Wykazanie równości kątów ACD i BCE

Zauważenie, że trójkąty ACD i BCE są przystające na podstawie cechy BKB, zatem IADI = IBEI

Wykonanie rysunku pomocniczego

oraz zapisanie równania 82 + (2 + = (6+x) 2

Obliczenie x: x = 4 i obliczenie obwodu trójkąta: Ob = 24

Obliczenie długości krótszej przyprostokątnej: 2v”Î

Obliczenie długości dłuższej przyprostokątnej: 6

Zauważenie, że przeciwprostokątna trójkąta ma długość 6

Obliczenie wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną: h = 4



Numer Etapy rozwiązania zadania
zadania

Zauważenie, że trójkąt ADC jest równoramienny i wyznaczenie a: a = 500

8.
Wyznaczenie p: = 400

Zauważenie, że (v'fi)2 + (0)2 = (v/ÎS)2 i stwierdzenie, że jest to trójkąt prostokątny o przeciw-

prostokątnej
9.

Obliczenie długości promienia okręgu opisanego na trójkącie: R = 2
15

Oznaczenie boku kwadratu przez a, zauważenie, że INĄ = IELI i IKEI = IEMI oraz stwierdzenie,

że czworokąt KLMN jest rombem o przekątnych: ILNI = iv”Îa, IKMI = {v/Ža

10.
Obliczenie pola rombu: P = • • h,/Îa = ła 3 i sformułowanie wniosku: Stosunek pola

czworokąta KLMN do pola kwadratu ABCD jest równy 1:3.

Wyznaczenie miary kąta między ramionami trójkąta: a = 450

11.
Obliczenie pola trójkąta: P = • 82 • sin 450 = 16vâ [cm2 ]

Wykonanie rysunku pomocniczego i wyznaczenie promienia okręgu: r— 2

12.
1

Obliczenie długości boku kwadratu opisanego na okręgu: oraz obliczenie pola tego kwadratu:

Wykonanie rysunku pomocniczego c

Ô2

13

13.
a2

Zauważenie, że "2 + ôl = 1800 —13 oraz + a2 + +Ô2 = 1800

Wykazanie, że = + ô2

Zauważenie, że suma podstaw wynosi 12

14.
Obliczenie pola trapezu: P = 12


