
 

Matematyka IX 

Geometria analityczna 

1. Punkt P dzieli odcinek MN w stosunku 3:2 licząc od punktu M. Oblicz 

współrzędne punktu N jeżeli M=(4, -2), P=(1, 4) 

2. Napisz równania stycznych do okręgu                   przechodzących 

przez punkt P=(0, 7) i oblicz długość cięciwy AB, gdzie A i B są punktami 

styczności. 

3. Prosta równoległa do prostej      przechodząca przez wierzchołek A trójkąta 

ABC przecina bok BC w punkcie P. Oblicz pole trójkąta APC, gdy A=(3, 2), 

B=(14, 9), C=(-2, 7). 

4. W trapezie ABCD, gdzie AB CD 

A=(-4, 2), B=(5, 11), C=(7, 1), a punkt D należy do prostej         . Oblicz 

a) Współrzędne wierzchołka D 

b) Pole trapezu 

5. Dane są okręgi o równaniach  

                   

                  

a) Określ wzajemne położenie tych okręgów 

b) Napisz równanie symetralnej odcinka łączącego środki danych okręgów. 

6. Wyznacz równanie okręgu, który jest obrazem okręgu o równaniu 

                 w jednokładności o środku          i skali   
 

 
 

7. Opisz za pomocą układu nierówności figurę przedstawioną w układzie 

współrzędnych. 

 
 

 

 



8. Figura przedstawiona na rysunku składa się z trójkąta i połowy koła. Opisz tą 

figurę za pomocą układu nierówności. 

 
9. Znajdź współrzędne punktu Q symetrycznego do punktu P=(-1, -4) względem 

prostej o równaniu            

10. Na płaszczyźnie dany jest zbiór                          . 

Znajdź punkt P należący do zbioru A, który leży najbliżej punktu k(1, 2). 

11. W trójkącie ABC dane są: wierzchołek A(2, 1) i wektory                oraz 

               . Znajdź równanie prostej, w której zawarta jest wysokość trójkąta, 

poprowadzona z wierzchołka C. 

12. Punkty A(0, -5) oraz D(-3, -1) są kolejnymi wierzchołkami trapezu 

równoramiennego ABCD, którego osią symetrii jest prosta o równaniu 

       . Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków tego trapezu oraz 

długości odcinka łączącego środki ramion tego trapezu. 

13. Punkt A(-4, 2) jest wierzchołkiem trójkąta ABC, którego dwie środkowe zawierają 

się w prostych o równaniach     oraz        . Znajdź współrzędne 

pozostałych wierzchołków tego trójkąta. 

14. Punkty A(2, 3) i B(4, -1) są dwoma kolejnymi wierzchołkami kwadratu ABCD. 

Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego kwadratu. 

15. Znajdź równanie okręgu o środku w punkcie S(3, -2), stycznego do prostej o 

równaniu             

16. Znajdź równania stycznych do okręgu o równaniu               

prostopadłych do prostej             



17. Znajdź równania stycznych do okręgu o równaniu         przechodzących 

przez punkt P(4, -2) 

18. Znajdź równanie okręgu przechodzącego przez punkt P(1, 2) i stycznego 

jednocześnie do prostych                        

19. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(1, 1), B(3, 5), C(-1, 3). Oblicz pole tego 

trójkąta. 

20. Dane są punkty A(1, 0), B(-1, 1). Punkt C należy do okręgu o równaniu  

       . Znajdź współrzędne punktu C tak, aby pole trójkąta ABC było 

największe. Oblicz to pole. 

21. Znajdź równania prostych, w których zawierają się dwusieczne kątów 

utworzonych przez proste                            

22. Znajdź te wartości parametru m, dla których okręgu              

               są styczne. 

23. Znajdź równanie okręgu, który jest obrazem okręgu o równaniu          

       w jednokładności o środku S(0, 0) i skali      

24.  Okrąg jest styczny do osi układu współrzędnych  w punktach A=(0, 2) i B=(2, 0) 

oraz jest styczny do prostej l w punkcie C=(1, a), gdzie a>1. Wyznacz równanie 

prostej l. 

25. Na płaszczyźnie dane są punkty A=(3, -2) i B=(11, 4). Na prostej o równaniu 

        znajdź punkt P, dla którego suma             jest najmniejsza. 

26. Wierzchołki trójkąta równobocznego ABC są punktami paraboli         . 

Punkt C jest jej wierzchołkiem, a bok AB jest równoległy do osi Ox. Sporządź 

rysunek w układzie współrzędnych  i wyznacz współrzędne wierzchołków tego 

trójkąta. 

27. W układzie współrzędnych narysuj okrąg o równaniu                 

oraz zaznacz punkt A=(0, -1). Prosta o równaniu x=0 jest jedną ze stycznych do 

tego okręgu przechodzących przez punkt A. Wyznacz równanie drugiej stycznej 

do tego okręgu przechodzącej przez punkt A. 

28. Uzasadnij, że każdy punkt paraboli o równaniu   
 

 
     jest równoległy do 

osi Ox i od punktu          

29. Dany jest okrąg o środku S=(3, -4) i promieniu r=5. Okrąg ten przekształcono 

przez jednokładność o środku O=(2, -1) i skali     . Wyznacz równanie okręgu 

po tym przekształceniu. 

30. Wyznacz współrzędne środka jednokładności, w której obrazem okręgu o 

równaniu             ,  jest okrąg o równaniu                  

a skala tej jednokładności jest liczbą ujemną. 

31. Wierzchołki trójkąta równobocznego ABC leżą na paraboli, będącej wykresem 

funkcji           . Punkt C leży w wierzchołku paraboli. Znajdź 

współrzędne jednego z pozostałych wierzchołków trójkąta. 

32. Dany jest okrąg o środku w punkcie (2, 1) i promieniu    . Punkty A i B są 

punktami przecięcia tego okręgu z osia Ox. Punkt C leży na prostej  

        , a pole trójkąta ABC jest równe 24. Oblicz współrzędne punktu 

C. 



33. Dane są zbiory punktów określone nierównościami                   

I           . Narysuj figurę       i wyznacz jej pole. 

34. Punkty A, B, C, D, E, F są kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego, przy 

czym A=(0, 2   , B=(2, 0), a C leży na osi Ox. Wyznacz równanie stycznej do 

okręgu opisanego na tym sześciokącie przechodzącej przez wierzchołek E. 


