
1. Narysuj poniższe figury:  

a) , b) , c)  

2. Punkty A = (0;1) oraz B = (-1;0) należą do okręgu którego środek należy do prostej o równaniu x-2 = 0. 

Podaj równanie okręgu.  

3. Znaleźć równanie okręgu przechodzącego przez punkty A = (3;0) i B = (-1;2) jeśli wiadomo, że środek 

okręgu należy do prostej o równaniu x - y + 2 = 0.  

4. Dane są zbiory: K: , L: . Znajdź:  

a) , b) , c)  

5. Krzywa wycina z prostej y + x = 1 odcinek będący średnicą okręgu. Znajdź równanie okręgu. 

Zilustruj rozwiązanie rysunkiem.  

6. Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach A = (1;1), B = (4;4), C = (0;8).  

7. Znajdź funkcję h(x) prostopadłą do funkcji:  

 i przechodzącą przez punkt (2;2).  

8. W równoległoboku ABCD dane są punkty A = (1;4), B = (-5;6), D = (-1;-6). Punkt P jest środkiem boku 

AB. Punkt Q jest środkiem boku BC. Oblicz:  

 ,  ,   

9. Odcinek AB zawarty jest w prostej K, która przecina oś X w punkcie c i oś Y w punkcie D. Oblicz pole 

trójkąta DOC oraz promień okręgu wpisanego i opisanego na tym trójkącie. Punkt O jest początkiem 

układu współrzędnych.  

 
10. Znajdź wartośc parametru a, tak by proste k i l były prostopadłe:  

   
11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2).  

  
12. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt (3;6).  

  
13. Dla jakich wartości parametru d, proste k i l są prostopadłe:  

   



14. Dane są zbiory:   Znajdź:  

a) , b) , c) , d)  

15. Jakie warunki spełniają punkty należące do kwadratu ABCD?  

 
16. Jakie warunki spełniają punkty należące do trójkąta ABC?  

 



17. Jakie warunki spełniają punkty znajdujące się w trójkącie ABC?  

 

18. Dane są zbiory:   Znajdź:  

a) , b) , c) , d) , e) , f)  

19. W równoległoboku ABCD dany jest wektor oraz punkt P=(2,-4), będący środkiem boku 

BC. Punkt M=(-1,2) jest środkiem boku DC. Oblicz:  

a) Współrzędne wierzchołków równoległoboku.  

b) Pole równoległoboku.  

c) Obwód równoległoboku.  

d) Krótszą i dłuższą wysokość równoległoboku.  

e) Sinus kąta ABC.  

f) Równanie koła opisanego na trójkącie BCD.  

g) Pole koła opisanego na trójkącie BCD.  

h) Równania symetralnych boków równoległoboku.  

Sprawdź:  

i) Czy kąt BCD jest prosty?  

j) Czy można wpisać okrąg w równoległobok?  

20. Krzywa y-yx-3=0 wycina z prostej: odcinek będący średnicą koła. Oblicz i podaj:  

a) Równanie koła.  

b) Pole koła.  

c) Obwód koła.  

21. Znajdź wartość parametru a tak by wektory i były prostopadłe wiedząc, że:  

D=(a,3) C=(1,8) E=(3,2a-1)  

22. Przez punkty (-1;-2) oraz (e;3e+2) poprowadzono prostą k. Dla jakiej wartości parametru e, prosta k 

nachylona jest do osi X pod kątem ?  

23. Przez punkty (f;-f) i (2;-3) poprowadzono prostą k. Dla jakiej wartości parametru f, prosta k tworzy z 

osią Y kąt ?  

24. W równoległoboku ABCD dany jest wektor oraz punkt P=(-2,2), będący środkiem boku 

CD. Punkt M=(2,-6) jest środkiem boku BC. Oblicz:  

a) Współrzędne wierzchołków równoległoboku.  

b) Pole równoległoboku.  

c) Obwód równoległoboku.  

d) Krótszą i dłuższą wysokość równoległoboku.  

e) Tangens kąta ABC.  



f) Równanie okręgu opisanego na trójkącie BCD.  

g) Pole koła opisanego na trójkącie BCD.  

h) Równania symetralnych boków równoległoboku.  

Sprawdź:  

i) Czy kąt BCD jest prosty?  

j) Czy można wpisać okrąg w równoległobok?  

25. Znajdź równanie prostej będącej obrazem funkcji:  w symetrii względem punktu: 

  

26. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt (-2;3) i równoległej do prostej .  

27. Znajdź symetralne odcinków:  

  

  

 
28. Zbadaj wzajemne położenie okręgów:  

 oraz  

29. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt (-1;1) i równoległej do prostej y = -x + 15. 

30. Znajdź równanie prostej y = 2x - 4 w symetrii środkowej względem punktu (3;-1).  

31. Dany jest wektor o początku w punkcie (2;-1) i końcu w punkcie (-1; 3). Znajdź wektor:  

a) o końcu w punkcie (-2;-2) i równoległy do danego wektora  

b) o początku w punkcie (1;4) prostopadły do tego wektora  

32. Które z poniższych trójek znajdują sie na jednej prostej :  

A(0, 5), B(4, 1), C(-3, 8);  

A(2; 0), B(-4; -3), C(3; -0,2)  

A(0,7), B(-1, 5), C(4, 4)  

33. Prosta y = -2x + 7 jest symetralną odcinka AB. Punkt B ma współrzędne (4;4). Znadź współrzędne 

punktu A.  

34. Znajdź obraz trójkąta ABC w jedonokładności o skali k = 3/2 względem punktu  

S = (-1;-2). Współrzędna wierzchołków trójkąta są następujące: A = (-3;2), B = (3;4), C=(1;0).  

35. Oblicz odległość punktu o współrzędnych od prostej o równaniu . 

36. Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkt , której odległość od punktu (-2;-1) wynosi 

.Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkt , której odległość od punktu (-2;-1) 

wynosi . 

37. W równoległoboku współrzędne środka przekątnej BD wynoszą (-3;2), zaś współrzędne wektora 

. Środek boku CD ma współrzędne (-2;6).  

Znajdź współrzędne wszystkich wierzchołków równoległoboku. 

38. W trójkącie ABC dany jest punkt B=(2;4), środek odcinka AB równy (0;2) oraz wektor AC=[5;-3]. 

Oblicz pole trójkąta ABC.  

39. Dana jest prosta k przechodząca przez punkty H = (-2;3) oraz G = (-6;-3). Prosta k przecina osie układu 

współrzędnych w punktach A oraz B. Punkt O jest początkiem układu współrzędnych. Znajdź:  

a) Długość wysokości h trójkąta AOB poprowadzonej z punktu O  

b) Równanie prostej zawierającej wysokość h  

c) Promień okręgu wpisanego oraz promień okręgu opisanego na trójkącie AOB  

40. Wyznacz współrzędne wierzchołków trójkąta jeżeli środki jego boków mają współrzędne: 

.  



41. Podstawą trójkąta równoramiennego jest odcinek o końcach w punktach oraz 

. Jedno z jego ramion zawiera się w prostej o równaniu . Oblicz współrzędne 

trzeciego wierzchołka trójkąta.  

42. Dany jest punkt . Wyznacz równanie takiej prostej , do której należy punkt , że na 

ujemnej półosi i dodatniej półosi układu prosta ta wyznacza odcinki i , których 

suma długości jest równa 6. Oblicz obwód trójkąta .  

43. Wyznacz współrzędne punktu , który dzieli odcinek o końcach i w 

stosunku .  

44. Punkt jest środkiem boku równoległoboku . Wiadomo też, że oraz 

. Wyznacz wierzchołki tego równoległoboku.  

45. Wykaż, że prosta jest styczna do okręgu .  

46. Dane są punkty . Punkt należy do 

okręgu o równaniu . Znajdź współrzędne punktu , tak aby pole trójkąta było największe. 

Oblicz to pole.  

47. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o 

równaniu .  

48. Ile punktów wspólnych ma prosta z okręgiem jeśli 

oraz .  

49. Punkty i są wierzchołkami trójkąta prostokątnego , w którym jest 

przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka wiedząc, że leży on na osi .  

51. Wyznacz odległość punktu od prostej o równaniu  

52. Napisz równanie okręgu, którego środek należy do osi , i który przechodzi przez punkty i 

.  

53. Wyznacz równanie okręgu, który jest symetryczny do okręgu o równaniu 

względem prostej .  

54. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty i są przeciwległymi 

wierzchołkami kwadratu . Wyznacz równanie prostej .  

56. Dane są wektory: , . Oblicz .  

57. W układzie współrzędnych dane są dwa punkty: i .  

Wyznacz równanie symetralnej odcinka .  Prosta  oraz prosta o równaniu 

przecinają się w punkcie . Oblicz współrzędne punktu . 

58. Wyznacz współrzędne środka jednokładności, w której obrazem okręgu o równaniu 

jest okrąg o równaniu , a skala tej jednokładności jest 

liczbą ujemną.  

59. Ostrokątny trójkąt równoramienny o podstawie jest wpisany w okrąg o równaniu 

. Punkty i leżą na prostej o równaniu .  

a)Oblicz współrzędne punktów: .  

b) Oblicz kąty trójkąta . 

60. Wyznacz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta poprowadzoną na bok .  

61. Oblicz pole trójkąta , który jest obrazem trójkąta  w jednokładności o środku w punkcie 

(0,0) i skali . 

62. Dla jakich wartości parametru równanie opisuje okrąg?  

a) Podaj współrzędne środka i długość promienia okręgu.  



b) Dla jakich wartości parametru okrąg ten jest styczny do prostej o równaniu ? 

63. Wyznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, jaki tworzą wierzchołki parabol o równaniu 

, gdzie – parametr.  

64. W trójkącie , gdzie dane są i . Wyznacz współrzędne 

wierzchołka , jeżeli leży on na prostej .  

65. Punkty i są końcami odcinka . Prosta przecina odcinek w punkcie 

. Oblicz stosunek .  

66. Dane są dwa przeciwległe wierzchołki kwadratu . Wyznacz obwód tego 

kwadratu.  

67. Wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta oraz jego miarę, jeżeli 

oraz  

a)  

b)  

c)  

d)  

68. Punkty są wierzchołkami trapezu. Oblicz 

długość krótszej przekątnej tego trapezu.  

69. Dany jest jeden koniec odcinka i jego środek . Wyznacz współrzędne 

drugiego końca tego odcinka.  

70. Znajdź równanie okręgu stycznego do prostej i do prostej w 

punkcie .  

71. Określ wzajemne położenie prostych i o równaniach  

 
72. Współrzędne przeciwległych wierzchołków prostokąta są równe . 

Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków prostokąta wiedząc, że wierzchołek  leży na prostej 

.  

73. Dane są punkty i . Odcinek jest obrazem 

odcinka w jednokładności o skali dodatniej i środku , jak i w jednokładności o skali ujemnej i 

środku . Oblicz współrzędne punktów i .  

74. Dana jest prosta o równaniu oraz punkt wyznacz na prostej takie punkty 

 i  aby .  

75. Znajdź zbiór środków wszystkich okręgów stycznych wewnętrznie do okręgu o równaniu i 

stycznych do prostej o równaniu .  

76. Punkty i są wierzchołkami trójkąta równoramiennego, w którym . 

Prosta zawierająca wysokość opuszczoną z wierzchołka ma równanie . Oblicz pole 

trójkąta .  

77. Wyznacz równanie takiej prostej przechodzącej przez punkt , która wraz z osiami układu 

współrzędnych ogranicza trójkąt o polu równym 2.  

78. Wierzchołki i kwadratu leżą na paraboli , przy czym odcinek jest 

równoległy do osi . Wykaż, że jeżeli odległość punktu od osi jest liczbą całkowitą to pole 

kwadratu również jest liczbą całkowitą.  

79. W okrąg o równaniu wpisano trójkąt równoboczny w którym 

. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków trójkąta.  



80. Dane są współrzędne dwóch kolejnych wierzchołków kwadratu : . 

Wyznacz współrzędne wierzchołka , jeśli wiesz, że kwadrat jest zawarty w I i II ćwiartce układu 

współrzędnych.  

81. Dane są punkty i prosta o równaniu . Oblicz współrzędne punktu  

leżącego na prostej , dla którego suma jest najmniejsza.  

82. Na prostej o równaniu znajdź punkt , którego kwadrat odległości od punktu jest 

najmniejszy.  

83. Punkt jest wierzchołkiem rombu, którego jeden z boków zawiera się w prostej o równaniu 

. Środkiem symetrii tego rombu jest punkt . Oblicz współrzędne pozostałych 

wierzchołków rombu i oblicz jego pole.  

84. Dany jest okrąg . Oblicz pole rombu opisanego na tym okręgu, jeśli kąt ostry 

rombu ma miarę .  

85. Punkt jest wierzchołkiem rombu o polu równym 300. Punkt jest 

środkiem symetrii tego rombu. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego rombu.  

86. Punkty przecięcia paraboli z prostą są końcami przekątnej rombu, 

którego pole jest równe 30. Oblicz współrzędne wierzchołków tego rombu.  

87. Dane są punkty i . Wyznacz współrzędne punktu , dla którego 

czworokąt jest trapezem prostokątnym, którego kąt przy wierzchołku jest prosty.  

88. Wyznacz pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w asymptotach wykresu funkcji , a 

trzeci bok zawiera się w stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie .  

89. Punkty i są wierzchołkami trójkąta prostokątnego , o 

kącie prostym przy wierzchołku . Oblicz współrzędne wierzchołka tego trójkąta, wiedząc, że leży on 

na paraboli o równaniu .  

90. Dane są dwa wierzchołki i prostokąta oraz punkt należący do 

boku CD.  

a) Wyznacz równanie prostej zawierającej bok ;  

b) Oblicz współrzędne wierzchołka C;  

c) Oblicz współrzędne punktu przecięcia się przekątnych tego prostokąta. 

91. W czworokącie przekątne przecinają się w punkcie o współrzędnych w taki 

sposób, że . Wiedząc, że i , oblicz 

współrzędne wierzchołków tego czworokąta. Uzasadnij, że czworokąt jest trapezem.  

92. Znając współrzędne wierzchołków trójkąta , , oraz punkt przecięcia się 

jego wysokości wyznacz współrzędne wierzchołka .  

93. Boki trójkąta są zawarte w prostych o równaniach , i 

. Wyznacz współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie .  


