
Karta pracy - planimetria

1. W okręgu o średnicy 24cm poprowadzono trzy promienie tak, że stosunek miary kątów pomiędzy kolejnymi
promieniami wynosi 3 : 4 : 9. Oblicz długość najdłuższego łuku wyznaczonego przez leżące na okręgu końce
tych promieni.

2. W okręgu o średnicy 24cm poprowadzono trzy promienie tak, że stosunek miary kątów pomiędzy kolejnymi
promieniami wynosi 3 : 6 : 7. Oblicz długość najkrótszego łuku wyznaczonego przez leżące na okręgu końce
tych promieni.

3. Pole wycinka koła o promieniu 12 wyznaczonego przez kąt α jest równe 8π. Oblicz miarę kąta α.

4. Pole wycinka koła o promieniu 24 wyznaczonego przez kąt α jest równe 32π. Oblicz miarę kąta α.

5. Punkty A, B należące do okręgu o środku O i promieniu 36 wyznaczają kąt ^AOB = 60o. Oblicz pole
odcinka kołowego wyznaczonego przez ten kąt.

6. Punkty A, B należące do okręgu o środku O i promieniu 24 wyznaczają kąt ^AOB = 60o. Oblicz pole
odcinka kołowego wyznaczonego przez ten kąt.

7. Prosta AB jest styczna do okręgu o środku O. Punkt styczności P jest środkiem odcinka AB. Oblicz
promień okręgu, jeśli |AO| = 30cm i |AB| = 48cm.

8. Prosta AB jest styczna do okręgu o środku O. Punkt styczności P jest środkiem odcinka AB. Oblicz
promień okręgu, jeśli |AO| = 25cm i |AB| = 40cm.

9. Kąt β jest kątem wpisanym w okrąg, opartym na tym samym łuku co kąt środkowy α. Wyznacz miary
kątów α i β, jeśli 12α +

1
3β = 32

o.

10. Kąt α jest kątem wpisanym w okrąg, opartym na tym samym łuku co kąt środkowy β. Wyznacz miary
kątów α i β, jeśli 13α +

1
2β = 52

o.

11. Na trójkącie prostokątnym o jednej z przyprostokątnych długości 9 opisano okrąg o promieniu 20, 5. Oblicz
pole tego trójkąta.

12. Na trójkącie prostokątnym o jednej z przyprostokątnych długości 7 opisano okrąg o promieniu 12, 5. Oblicz
pole tego trójkąta.

13. Na okręgu o promieniu 3 opisano trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 25. Oblicz długości
pozostałych boków tego trójkąta.

14. Na okręgu o promieniu 4 opisano trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 41. Oblicz długości
pozostałych boków tego trójkąta.

15. Oblicz pole koła wpisanego w sześciokąt foremny o polu 486
√
3.

16. Oblicz pole koła wpisanego w sześciokąt foremny o polu 384
√
3.


