
Figury na płaszczyźnie 

1. Obwód trapezu równoramiennego jest równy 72cm, ramię ma długość 20cm, a różnica długości podstaw 

wynosi 24cm. Oblicz pole i obwód tego trapezu. 

2. Sześciokąt foremny o boku długości 2 centymetry podzielono na dwa równe trapezy równoramienne. Jaka 

jest długość wysokości tych trapezów? 

3. Przekątna prostokąta ABCD jest nachylona do dłuższego boku pod kątem 30o. Uzasadnij, że pole prostokąta 

ABCD jest równe polu trójkąta równobocznego o boku równym przekątnej tego prostokąta. 

4. W trapezie równoramiennym ramię ma długość 6cm i jest 1,5 razy krótsze niż mniejsza podstawa. Oblicz 

obwód i pole tego trapezu wiedząc, że kąt rozwarty w trapezie ma miarę 120o. 

5. W trapezie równoramiennym ramię ma długość 4cm i jest przystające do krótszej podstawy. Kąt ostry 

trapezu jest równy 60o. Oblicz pole i obwód tego trapezu. 

6. Państwo Poznańscy kupili prostokątną działkę pod budowę domu. Postanowili ją ogrodzić. Zamówili 

metalową bramę o szerokości 5m, furtkę o szerokości 1m, a pozostałą część ogrodzenia wykonali z siatki o 

długości 122m . Oblicz wymiary działki, jeśli stosunek sąsiednich boków jest równy 3:5. 

7. Pokój Agnieszki jest w kształcie trapezu prostokątnego, którego nierównoległe ramiona mają długości 5m i 

4m. Rodzice Agnieszki wymienili wykładzinę w tym pokoju i zamontowali listwę o łącznej długości 17m. Jaką 

długość mają pozostałe boki jeśli jeden z nich jest o 3m dłuższy od drugiego? Jak dużą wykładzinę musieli 

zamówić rodzice do pokoju Agnieszki? 

8. Oblicz pole rombu, którego kąt ostry ma miarę 60o, a obwód wynosi 240cm.  

9. Oblicz wysokość rombu, którego jedna z przekątnych ma długość 30cm, a obwód wynosi 100cm.  

10. W trójkąt prostokątny o bokach długości 7, 24, 25 wpisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu. 

11. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 4√5cm i 8cm, oblicz wysokość tego trójkąta 

poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego. 

12. Z trójkąta równobocznego o boku długości 4√3 wycięto koło wpisane w ten trójkąt. Oblicz pole pozostałej 

części trójkąta.  

13. Sprawdź czy pole trójkąta równobocznego o wysokości 15cm jest większe od pola kwadratu o przekątnej 

długości 15cm. 

14. Romb o przekątnych długości 16cm i 12cm wycięto z prostokątnego arkusza papieru. Oblicz pole tego 

arkusza. 

15. W sześciokąt o boku długości 4cm wpisano okrąg. Oblicz średnicę tego okręgu. 

16. Kąty ostre trapezu mają miary 60o i 45o, krótsza podstawa trapezu jest równa jego wysokości i wynosi 6cm. 

Oblicz obwód tego trapezu i jego pole. 

17. Przyprostokątne w trójkącie prostokątnym mają długości 3cm i 6cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na 

przeciwprostokątną w tym trójkącie? 

18. Długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równa 8𝜋, jaka jest długość okręgu opisanego na tym 

trójkącie? 

19. W trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5cm i 12cm wpisano okrąg. Oblicz pole koła ograniczonego tym 

okręgiem. Na tym samym trójkącie opisano okrąg. Oblicz obwód okręgu opisanego na tym trójkącie. 

20. W okrąg o promieniu 3√5cm wpisano trójkąt, którego jedna przyprostokątna jest dwa razy dłuższa od 

drugiej. Oblicz wysokość tego trójkąta opuszczoną na przeciwprostokątną.  

 


