
FIGURY PŁASKIE 

Zad. 1.  W koło wpisano kwadrat o obwodzie 16 cm. Oblicz obwód tego koła. 

Zad. 2.  W układzie współrzędnych dane są punkty A = (1, -1) i D = (-3, -3). 
Czworokąt ABCD jest figurą środkowosymetryczną względem początku układu 

współrzędnych. Podaj współrzędne wierzchołków B i C. Oblicz obwód czworokąta 

oraz długość dłuższej przekątnej. 

Zad. 3.  Na placu w kształcie rombu o boku długości 10 m i kącie ostrym 60° ma 
powstać trawnik. Należy obsiać go trawą, wysiewając 25 g nasion na 1 m2. Czy 

wystarczy na to 2 kg nasion? 

Zad. 4.  W trójkącie równoramiennym ABC kąt między ramionami jest równy 40°. 
Odcinek AD poprowadzony z wierzchołka A jest nachylony do podstawy AB pod 

kątem 20° i dzieli ramię BC tego trójkąta na odcinki długości 7 cm i 2 cm. Oblicz pole 
trójkąta ABC. 

Zad. 5. Pola figur pokazanych na rysunku poniżej są równe. Jaką miarę ma kąt 𝛼 ? 

 

 
Zad. 6. Zaplanowano obsadzenie klombu różami. W każdej części zostaną 

posadzone róże w jednym kolorze. Na 1 m2 klombu potrzeba czterech krzewów róż. 

Ile krzewów róż zostanie posadzonych w zacieniowanej części 

klombu? W obliczeniach przyjmij ᴫ ≈ 
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Zad. 7. Ile kwadratowych kafelków o boku 1 dm  potrzeba na wyłożenie podłogi balkonu   

o wymiarach 2m i 1m? 

 

Zad. 8. Dwie działki o takim samym polu należy ogrodzić parkanem. Jedna działka ma 

kształt kwadratu o boku 60 m, a druga prostokąta, którego jeden bok wynosi 80 m. Ile m 

parkanu potrzeba na ogrodzenie każdej działki? 

 

Zad. 9. Na działce o powierzchni 2700 m2 wyznaczono kwadrat, którego pole stanowi 
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działki. Na tym kwadracie ma być zbudowany basen w kształcie koła. Jaką maksymalną 

powierzchnię może mieć ten basen? 

Zad. 10. Ile osób zmieści się przy okrągłym stole o średnicy 1,2 m wiedząc, że na l osobę 

przewidziane jest 50 cm? 



 

Zad. 11. W trójkącie równoramiennym ABC, |AC|= |BC| i kąt przy wierzchołku C , 

𝛼 = 120°.Oblicz pole i obwód trójkąta ABC, jeżeli podstawa AB jest równa 20 √3 cm. 

 

Zad. 12. W trapezie równoramiennym, którego ramię jest równe 4 cm, kąt przy dłuższej 

podstawie ma miarę 60°. Oblicz pole trapezu, jeżeli jego krótsza podstawa jest równa 6 cm. 

 

Zad. 13. Na kwadracie opisano okrąg o promieniu 3 cm. Oblicz przekątną, pole i obwód 

tego kwadratu. 

 

Zad. 14. Oblicz pole i obwód koła opisanego na trójkącie prostokątnym                                         

o przyprostokątnych 6cm i 8 cm. 

 

 

Zad. 15. Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, 

|AB|= 20 cm i |AC| = 16cm. 

Oblicz  długość promienia okręgu |BC|=? 

           

Zad. 16. Działka ma  kształt i  wymiary podane na  rysunku. Rolnik posiał na  tej działce 

pszenicę. Z  każdego hektara zebrał 4,5 tony pszenicy. Ile ton pszenicy zebrał z całej 

działki? Uwaga: 1 hektar = 10 000 m2 

 

Zad.17. Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować rondo, którego 

wymiary (w metrach) podane są na rysunku. Oblicz, na jakiej powierzchni trzeba wylać 

asfalt (obszar zacieniowany na rysunku). W swoich obliczeniach za 𝜋 podstaw 
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Zad.18. Pokój dzienny w domu państwa Kowalskich ma kształt prostokąta, którego długość 

wynosi 12 m, a szerokość jest o 65% mniejsza. Na część wypoczynkową przeznaczono 

jedną piątą powierzchni pokoju, a pozostałą część na jadalnię. Ile metrów kwadratowych 

pokoju przeznaczono na jadalnię? 

Zad.19. Z  kawałka deski w  kształcie trójkąta równobocznego o  boku równym 2 m odcięto 

narożniki, tworząc blat stołu w kształcie sześciokąta foremnego (patrz rysunek). Sprawdź, 

wykonując odpowiednie obliczenia, czy na powyższym blacie zmieści się pizza „gigant”, 

położona na talerzu o średnicy 1 m, tak aby talerz nie „wystawał” poza blat. 

       

Zad. 20. Na rysunku przedstawiono trapez ABCD i trójkąt AFD. Punk E leży w połowie 

odcinka BC. Uzasadnij, że pole trapezu ABCD i pole trójkąta AFD są równe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi: 

1. 𝐿 = 4√2𝜋 cm 

2. 𝐵 = (3,3), 𝐶 = (−1,1), L = 8√5 , |𝐷𝐵| = 6√2 

3. nie 

4. 𝑃 = 18√2 cm2 

5. 𝛼 = 40° 

6. 24 krzewy 

7. 200 kafelków 

8. 240 m, 250 m 

9. 225𝜋 m2 

10. 7 osób 

11. 𝑃 = 100√3 cm2, 𝐿 = 20(2 + √3) cm 

12. 𝑃 = 16√3 cm2 

13. d= 6 𝑐𝑚,    𝑃 = 18 cm2, 𝐿 = 12√2 cm 

14. 𝑃 = 25𝜋 cm2, 𝐿 = 10𝜋 cm 

15. 12 cm 

16. 63 t 

17. 462 m2 

18. 40,32 m2 

19. tak 

 


