
Cechy przystawania trójkątów

Zadanie 1. (1 pkt)

Na mocy jakiej cechy są przystające dwa trójkąty?

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

trójkąty nie są przystające

A. cecha 

B. cecha 

C. cecha 

Zadanie 2. (1 pkt)

Trójkąt  ma boki o długościach:  Dwa boki trójkąta  

przystającego do trójkąta  są równe  Jakiej długości jest trzeci bok trójkąta 

Zaznacz prawidłową odpowiedź:                                                                                                                                                              

A. 7cm
B. 5cm
C. 22cm
D. 10cm

Zadanie 3. (1 pkt)

Które z par trójkątów o podanych długościach boków są przystające?

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A.

B.

C.

D.



Zadanie 4. (1 pkt)

Które z trójkątów przedstawionych na rysunku są przystające? Przyjmij, że bok kratki ma długość

Zaznacz prawidłową odpowiedź:                                                                                                                                                              

A.

B.

C.

Wszystkie cztery trójkąty są przystające.

Zadanie 5. (1 pkt)

Którą ścianę należy wymienić, aby rysunek przedstawiał siatkę ostrosłupa prawidłowego 

czworokątnego?

Zaznacz prawidłową odpowiedź:



Zadanie 6. (1 pkt)

Dane są dwa trójkąty prostokątne przystające. W jednym trójkącie kąt ostry ma miarę  Które 

zdania są prawdziwe?

 W drugim trójkącie jeden z kątów ostrych ma miarę 

 W drugim trójkącie oba kąty ostre mają miarę 

 W drugim trójkącie jeden z kątów ostrych ma miarę 

 W drugim trójkącie nie ma kąta o mierze 

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A.
B.
C.
D.

Zadanie 7. (1 pkt)

Przekątne rombu mają długości  Oblicz długość boku tego rombu.

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A.
B.
C.
D.

Zadanie 8. (1 pkt)

Dany jest trapez równoramienny o krótszej podstawie długości  wysokości  i 

ramionach po  Oblicz długość dłuższej podstawy tego trapezu.

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A. 20cm
B. 18cm
D. 16cm
E. 23cm


	Cechy przystawania trójkątów
	Zadanie 1. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:
	Zadanie 2. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:
	Zadanie 3. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:
	Zadanie 4. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:
	Zadanie 5. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:
	Zadanie 6. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:
	Zadanie 7. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:
	Zadanie 8. (1 pkt)
	Zaznacz prawidłową odpowiedź:

