
 

Matematyka VIII 

Planimetria 

1. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 6 i 8. Oblicz wysokość 

opuszczoną na przeciwprostokątną. 

2. Środkowe w trójkącie równoramiennym mają długości 12, 12, 13. Oblicz długości 

boków tego trójkąta. 

3. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 6 i 8. Oblicz promień okręgu 

opisanego na tym trójkącie i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt 

4. Na okręgu o promieniu 2 opisano trójkąt równoramienny o kącie przy podstawie 30 . 

Oblicz obwód tego trójkąta. 

5. W trapezie równoramiennym krótsza podstawa i wysokość mają długość 3, a długość 

przekątnej jest równa 5. Oblicz obwód i pole tego trapezu. 

6. Oblicz wysokość trapezu przedstawionego na rysunku 

 
7. Wysokość trapezu wynosi 3, a dłuższa podstawa ma długość 6. Punkt przecięcia 

)przekątnych trapezu dzieli każdą z nich w stosunku 1:2. Oblicz pole. 

8. Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego ma długość x i jest 5 razy krótsza od  

przeciwprostokątnej. Wyznacz długość środkowej poprowadzonej do dłuższej 

przyprostokątnej. 

9. Jeden z boków trójkąta ma długość 42, a długość wysokości i środkowej 

poprowadzonej do tego boku są odpowiednio równe 8 i 17. Oblicz długości 

pozostałych boków trójkąta. 

10. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 8 a wysokość poprowadzona z 

wierzchołka trójkąta ma długość 9. Jakie długości mają środkowe tego trójkąta? 

11. Dwusieczna kąta prostokątnego dzieli przeciwprostokątną na odcinki o długościach a i 

b. Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta. 

12. Stosunek pól dwóch wielokątów podobnych wynosi 196:289. Znajdź stosunek 

obwodów tych wielokątów. 

13. Jedna z przekątnych rombu jest dwa razy dłuższa od drugiej. Wyznacz stosunek 

obwodu rombu do sumy długości jego przekątnych. 

14. Romb o kącie ostrym 30˚ jest opisany na okręgu o promieniu 2. Oblicz pole tego 

rombu. 



15. Wysokości równoległoboku mają długości 2 i 4. Oblicz pole wiedząc, że jego obwód 

wynosi 30. 

16. Pole trójkąta równoramiennego jest równe 25. Oblicz długość promienia okręgu 

wpisanego w trójkąt wiedząc, że ramię jest 2 razy dłuższe od podstawy. 

17. Długości dwóch boków trójkąta wpisanego w okrąg o promieniu R są równe 
 

 
R i 

     Oblicz długość trzeciego boku. 

18. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona do przeciwprostokątnej ma długość h 

i jest 5 razy krótsza od obwodu tego trójkąta. Oblicz długość przeciwprostokątnej. 

19. Pole rombu jest 4 razy większe od pola koła weń wpisanego. Oblicz sinus kąta ostrego 

tego rombu. 

20. Dłuższa przekątna równoległoboku o kącie 60˚ ma długość    . Różnica długości 

jego boków wynosi 3. Oblicz pole tego równoległoboku i długość krótszej przekątnej. 

21. Ramiona trapezu prostokątnego mają długość 6 i 10. Odcinek łączący środki ramion 

ma długość 10. Oblicz długości podstaw trapezu. 

22. Podstawy trapezu mają długości 6 i 2, a wysokość h. Oblicz odległość punktu 

przecięcia przekątnych trapezu od jego podstaw. 

23. Na trapezie równoramiennym o podstawach 2 i 6 opisano okrąg. Oblicz pole tego 

trapezu, jeśli dłuższa podstawa jest średnicą tego okręgu. 

24. Odcinek łączący środki ramion trapezu opisanego na okręgu o promieniu 1 ma 

długość h. Oblicz obwód i pole tego trapezu. 

25. Kąty ostre trapezu mają miary      , a pole tego trapezu jest równe P. Oblicz długość 

promienia okręgu wpisanego w ten trapez. 

26. Na okręgu o promieniu r opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok ma 

długość 
 

 
 . Oblicz pole tego trapezu oraz stosunek długości jego przekątnych. 

27. Na bokach BC i DC równoległoboku ABCD zbudowano 2 kwadraty CDEF BCGH. 

Udowodnij, że          . 

 



28. Dwa okręgi o środkach A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest jednocześnie 

styczny do ramion kąta prostego. Udowodnij, że stosunek promienia większego z tych 

okręgów do promienia mniejszego jest równy        

 
29. Bok kwadratu ABCD ma długość 1. Na bokach BC i CD wybrano odpowiednio 

punkty E i F umieszczone tak, by           . Oblicz wartość       , dla której 

pole trójkąta AEF jest najmniejsze. 

30. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, w którym                  Pole tego trójkąta 

jest równe     . Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. 

31. Dany jest kwadrat ABCD o boku równym 2. Na bokach BC i CD wybrano 

odpowiednio punkty E i F, różne od wierzchołków kwadratu, takie, że  

           . Oblicz wartość x, dla której pole trójkąta AEF jest najmniejsze i 

oblicz to pole. 

32. Przekątne trapezu ABCD przecinają się w punkcie P. Prosta równoległa do podstaw 

trapezu przechodząca przez punkt P, przecina ramiona AD i BC odpowiednio w 

punktach M i N. Wykaż, że          . 

33. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC o bokach długości a, b, c i kątach      . Wykaż, że 

        

        
 
   

   
 

 

 
34. Prostokąt o bokach długości a, b jest podobny do prostokąta o bokach długości 

       . Wykaż, że te prostokąty są kwadratami.  

 

 



35. W czworokącie ABCD dane są długości boków                       . 

Ponadto kąty DAB i BCD są proste. Oblicz pole tego czworokąta oraz długości jego 

przekątnych. 

36. Dany jest czworokąt wypukły ABCD niebędący równoległobokiem. Punkty M, N są 

odpowiednio środkami boków AB i CD. Punkty P i Q są odpowiednio środkami 

przekątnych AC i BD. Uzasadnij, że MQ PN. 

37. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 8 oraz              . 

Oblicz długość środkowej AD tego trójkąta. 

38. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długości       ,        . 

Na boku AB wybrano punkt D tak, że odcinki BC i CD mają równe długości. Oblicz 

długość odcinka AD. 

39. Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola powierzchni rombu wynosi 

   

 
. Wyznacz miarę kąta ostrego rombu. 

40. Na okręgu o promieniu r, opisano trapez równoramienny o podstawach x i 4x. Wykaż, 

że r=x 

41. W trójkącie o polu 
 

 
  , dwa boki mają długości a i b. Znajdź długość trzeciego boku. 

42. Dany jest trójkąt o bokach długości ,  
 

 
   Oblicz cosinus i sinus kąta leżącego 

naprzeciw najkrótszego boku tego trójkąta. 

43. Na trapezie opisano okrąg, którego średnica jest jedną z podstaw trapezu . Przekątna 

trapezu ma długość 12, a długość okręgu wynosi 13 . Oblicz pole trapezu. 

44. Dane są trzy okręgi o środkach A, B, C i promieniach równych odpowiednio          

Każde dwa z tych okręgów są zewnętrznie styczne: pierwszy w punkcie K, drugi z 

trzecim w punkcie L i trzeci z pierwszym w punkcie M. Oblicz stosunek pola trójkąta 

KLM do pola trójkąta ABC. 

45. Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o środku S. Kąty wewnętrzne CAB, ABC, BCA 

tego trójkąta są równe, odpowiednio        . Wykaż, że trójkąt ABC jest 

rozwartokątny i udowodnij, że miary wypukłych kątów środkowych ASB, ASC i BSC 

tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. 


