Planimetria  pola gur  Klasa 1
1. Oblicz pole trójk¡ta równobocznego o boku a.
√

2. Oblicz wysoko±¢ trójk¡ta równobocznego o polu 3 3.
3. W trójk¡cie ostrok¡tnym poprowadzono dwie proste równolegªe do podstawy, które podzieliªy
wysoko±¢ trójk¡ta na trzy odcinki równej dªugo±ci. Oblicz stosunek pól powstaªych w ten sposób
gur.
4. Jak zmieni si¦ pole prostok¡ta je»eli jeden z jego boków zwi¦kszymy o 10, za± drugi zmniejszymy
o 10.
5. Wyka», »e pole trójk¡ta zawartego caªkowicie w pewnym prostok¡cie, nie przekracza poªowy pola
tego prostok¡ta.
6. Kwadrat i trójk¡t równoboczny maj¡ ten sam obwód. Która z gur ma wi¦ksze pole?
7. Dªugo±ci boków równolegªoboku s¡ równe: 16 i 8. Wysoko±¢ opuszczona na krótszy bok ma
dªugo±¢ 10. Jak¡ dªugo±¢ ma wysoko±¢ opuszczona na dªu»szy bok?
8. Obwód trapezu równoramiennego wynosi 28, ka»de rami¦ ma dªugo±¢ 5, a wysoko±¢ ma dªugo±¢
4. Oblicz pole tego trapezu.
9. O ile % wzro±nie pole koªa gdy jego promie« zwi¦kszymy o 20%?
10. Wyznacz stosunek pola trójk¡ta równobocznego do pola koªa opisanego na tym trójk¡cie.
11. Wyznacz stosunek pola koªa opisanego na trójk¡cie prostok¡tnym równoramiennym do pola tego
trójk¡ta.
12. Ró»nica mi¦dzy polem koªa opisanego na kwadracie a polem koªa wpisanego w kwadrat jest
równa 4π . Oblicz pole tego kwadratu.
13. W wycinek b¦d¡cy ¢wiartk¡ koªa wpisano mniejsze koªo o polu P . Oblicz pole tego wycinka.
14. Oblicz dªugo±¢ okr¦gu wpisanego w trójk¡t prostok¡tny, o przyprostok¡tnych 6 i 8.
15. Oblicz dªugo±¢ okr¦gu opisanego na prostok¡cie o polu 48 i obwodzie 28.
16. Z ka»dego wierzchoªka trójk¡ta równobocznego o boku dªugo±ci a, zakre±lono koªo o promieniu a.
Oblicz pole gury b¦d¡cej ró»nic¡ trójk¡ta i sumy zakre±lonych kóª.
17. Oblicz dªugo±¢ promienia okr¦gu opisanego na sze±ciok¡cie foremnym,
wiedz¡c »e pole gury
√
ograniczonej tym sze±ciok¡tem i tym okr¦giem wynosi 4π − 6 3.
18. Podstawa trójk¡ta równobocznego jest ±rednic¡ koªa o promieniu r. Oblicz stosunek pola cz¦±ci
koªa le»¡cej na zewn¡trz trójk¡ta do pola cz¦±ci koªa le»¡cej wewn¡trz trójk¡ta.
19. Oblicz pole koªa wpisanego w romb o polu 52, wiedz¡c »e stosunek dªugo±ci przek¡tnych rombu
wynosi 3 : 2.
20. Dane jest koªo o promieniu r. Skonstruuj koªo o polu 2−krotnie wi¦kszym od pola tego koªa.
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