
1. Narysuj dowolny trójkąt prostokątny, a następnie opisz na nim okrąg.

2. Na rysunku przedstawiono okrąg o środku w punkcie 𝑂, opisany na trójkącie różnobocznym 𝐴𝐵𝐶. Oceń
prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Środek okręgu 𝑂 leży na symetralnej boku
𝐵𝐶.

prawda fałsz

Punkt 𝑂 jest jednakowo odległy tylko od
punktów 𝐵 i 𝐶.

prawda fałsz

Środek okręgu 𝑂 leży na prostej zawierają-
cej wysokość opuszczoną z wierzchołka 𝐶
na bok 𝐴𝐵.

prawda fałsz

Prosta przechodząca przez punkt𝑂 i punkt
𝐵 jest prostopadła do odcinka 𝐴𝐶.

prawda fałsz

3. Na którym rysunku przedstawiono okrąg opisany na wielokącie?

4. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Na trójkącie rozwartokątnym nie można opisać okręgu. prawda fałsz

Na każdym czworokącie można opisać okrąg. prawda fałsz

Środek okręgu opisanego na prostokącie leży w punkcie przecięcia
przekątnych prostokąta.

prawda fałsz

Środek okręgu opisanego na trójkącie leży w punkcie przecięcia sy-
metralnych jego boków.

prawda fałsz

5. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, w którym przyprostokątne mają
długości √2 i √3.

6. Oblicz miarę kąta 𝐶𝐴𝐵.



7. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Styczna do okręgu nie przechodzi przez jego środek. prawda fałsz

Promień okręgu poprowadzony do punktu styczności jest prostopa-
dły do stycznej.

prawda fałsz

Przez punkt leżący w odległości większej niż promień od środka
okręgu można poprowadzić trzy różne styczne do tego okręgu.

prawda fałsz

Styczna ma tylko dwa punkty wspólne z okręgiem. prawda fałsz

8. Dany jest okrąg o średnicy 18 cm. Prosta jest styczna do tego okręgu, gdy jej odległość od środka tego
okręgu jest:

A. mniejsza od 9 cm B. większa od 90mm C. równa 0,9dm D. równa 18dm

9. Narysuj okrąg o promieniu 1,5 cm i zaznacz na nim punkt 𝐴. Skonstruuj styczną do tego okręgu, prze-
chodzącą przez punkt 𝐴.

10. Oblicz miary kątów trójkąta 𝐴𝐵𝐶 oraz miary kątów 𝛼, 𝛽 i 𝛾.

11. Narysuj dowolny trójkąt rozwartokątny. Skonstruuj okrąg wpisany w ten trójkąt.

12. W trójkąt równoramienny 𝐴𝐵𝐶, w którym odcinek 𝐴𝐵 jest podstawą, wpisano okrąg o środku 𝑆. Kąt 𝐴𝑆𝐵
ma 122∘. Kąt przy wierzchołku 𝐶 ma miarę:

A. 58∘ B. 64∘ C. 29∘ D. 61∘

13. Okrąg wpisany w trójkąt przedstawiono na rysunku:



14. Na którym rysunku przedstawiono okrąg wpisany w wielokąt?

15. Okrąg o środku w punkcie 𝑂 jest wpisany w trójkąt 𝐴𝐵𝐶. Uzupełnij poniższy tekst, wybierając jedno
z proponowanych określeń.

Odległość punktu 𝑂 od prostej 𝐴𝐶 jest mniejsza od / większa od / równa* odległości tego punktu od
prostej 𝐵𝐶. Odległość środka okręgu wpisanego w trójkąt𝐴𝐵𝐶 od prostych𝐴𝐵, 𝐵𝐶,𝐶𝐴 jest równa średnicy
/ promieniowi / długości* tego okręgu. Okrąg wpisany w trójkąt jest styczny do jednego boku / dwóch boków
/ trzech boków* tego trójkąta. Środek okręgu wpisanego w trójkąt 𝐴𝐵𝐶 znajduje się w punkcie, w którym
przecinają się jego symetralne boków / wysokości / dwusieczne kątów*.

* niepotrzebne skreślić

16. Wielokąt foremny przedstawiono na rysunku:

17. Uzupełnij tabelę tak, aby informacje w niej zawarte były prawdziwe.

wielokąt foremny liczba osi symetrii środek symetrii

dwunastokąt nie ma/ma*

pięciokąt nie ma/ma*

* skreśl niepotrzebne słowo

18. Miara kąta wewnętrznego sześciokąta foremnego jest równa:

A. 120∘ B. 150∘ C. 60∘ D. 130∘

19. Oblicz pole koła wpisanego w kwadrat o boku 𝑎 = 12 cm.

20. Oblicz pole kwadratu opisanego na okręgu o promieniu 𝑟 = 3 cm.

21. Okrąg wpisany w sześciokąt foremny o boku długości 2 ma obwód równy:

A. 2√3𝜋 B. √3𝜋 C. 4𝜋 D. 2𝜋

22. Na sześciokącie foremnym o boku 3 cm opisano koło, którego pole jest równe:

A. 3𝜋 cm2 B. 6𝜋 cm2 C. 9𝜋 cm2 D. 9 cm2



1.

2. P, P, F, F

3. D

4. F, F, P, P

5. 0,5√5

6. 50∘

7. P, P, F, F

8. C

9.

10. |∢𝐵𝐴𝐶| = 90∘, |∢𝐴𝐶𝐵| = 50∘, |∢𝐴𝐵𝐶| = 40∘, 𝛼 = 110∘, 𝛽 = 115∘, 𝛾 = 135∘.

11.

12. B

13. D

14. D

15. równa, dwusieczne kątów, trzech boków, promieniowi

16. C

17.

18. A

19. 36𝜋 cm2

20. 36 cm2

21. A

22. C


