
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A
OCENAPUNKTY

___ p. / ___ p.

SPRAWDZIAN NR 1 JOLANTA
RÓŻAŃSKA

 

1. Plan ogrodu Pani Gabrysi

Uzupełnij zdanie.

Wpisz w lukę odpowiednią informację.

Grządka przeznaczona na zasianie grochu ma kształt trójkąta prostokątnego ________________ .

2.

1 2 3

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Trójkątem równobocznym jest trójkąt

  A. 1

  B. 2

  C. 3
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3.

1 2 3

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Trójkątem równoramiennym nie jest trójkąt

  A. 1

  B. 2

  C. 3

4. Ania upiekła ciasteczka, których kształt i wymiary są takie jak na rysunku.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację.

Ciastko ma kształt ________.

Boki ciastka mają długości: ____, ____, ____.
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5. Na ścianie w swoim pokoju Karol przykleił tapetę z figurami geometrycznymi w kształcie łódki z

żaglem (patrz rysunek).

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Które zdanie jest prawdziwe?

  A. Kadłub łódki jest zbudowany z trójkąta prostokątnego i równoległoboku.

  B. Żagiel ma kształt trójkąta równobocznego.

  C. Żagiel ma kształt trójkąta prostokątnego.

6. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Trójkąt rozwartokątny ma

  A. jeden kąt rozwarty.

  B. dwa kąty rozwarte.

  C. trzy kąty rozwarte.

7. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Trójkąt, który ma jeden kąt o mierze 90°, nazywamy trójkątem

  A. równoramiennym.

  B. prostokątnym.

  C. ostrokątnym.

8. Uzupełnij zdania.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację wybraną z podanych.

równoboczny · różnoboczny · równoramienny

Każdy trójkąt ________________ ma tylko jedną oś symetrii.

Trójkąt ________________ ma trzy równe wysokości.
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9.

1 2 3

 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Trójkątem równoramiennym rozwartokątnym jest trójkąt

  A. 1

  B. 2

  C. 3

10. Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Każdy trójkąt równoboczny jest także trójkątem równoramiennym. P F

B. W trójkącie równoramiennym kąty wewnętrzne mogą mieć miary 70°, 70°
i 50°.

P F

C. Równe boki trójkąta równoramiennego to jego ramiona. P F

D. Trójkąt równoboczny ma tylko jedną oś symetrii. P F

11. Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Aby stwierdzić, że trójkąt jest równoramienny, wystarczy sprawdzić, czy
ten trójkąt ma dwa boki równej długości.

P F

B. Aby stwierdzić, że trójkąt jest równoboczny, wystarczy sprawdzić, czy ten
trójkąt ma dwa kąty ostre.

P F

C. Aby stwierdzić, że trójkąt jest ostrokątny, wystarczy sprawdzić, czy ten
trójkąt ma dwa kąty ostre.

P F

D. Aby stwierdzić, że trójkąt jest rozwartokątny, wystarczy sprawdzić, czy ten
trójkąt ma jeden kąt rozwarty.

P F
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12.

Uzupełnij zdanie.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację.

Trójkąt ADB to trójkąt ________________ i równoboczny ,a trójkąt BDC jest ________________ i

________________.

13.

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Na rysunku przedstawiono trójkąt prostokątny podzielony na dwa trójkąty

  A. ostrokątny i prostokątny

  B. prostokątny i rozwartokątny

  C. ostrokątny i rozwartokątny

14. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Które zdanie opisuje trójkąt?

  A. Jest to wielokąt o najmniejszej liczbie boków.

  B. Suma kątów wewnętrznych w tym wielokącie jest równa 360°.

  C. Ten wielokąt ma dwie przekątne.

  D. Wysokości lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie.
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