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1.

TRÓJKĄTY 
I CZWOROKĄTY

 znam definicję trójkąta, prostokąta, kwadratu, trapezu, 
równoległoboku i rombu

 znam warunek istnienia trójkąta i umiem sprawdzić, czy 
z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt

 wiem, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych trójkąta 
i czworokąta

 znam cechy przystawania trójkątów i umiem uzasadnić 
przystawanie trójkątów oraz umiem rozpoznać trójkąty 
przystające

 znam własności czworokątów 
 rozumiem zasadę klasyfikacji trójkątów i czworokątów 
 umiem wyznaczyć kąty trójkąta i czworokąta na podstawie

danych z rysunku 
 znam wzór na pole dowolnego trójkąta i na obliczanie pól 

powierzchni czworokątów oraz umiem obliczać pola tych 
figur

 umiem obliczyć pole wielokąta
 umiem obliczyć wysokość (bok) równoległoboku, trapezu,

rombu lub trójkąta, mając dane jego pole oraz bok (wyso-
kość)

 umiem obliczyć długość odcinka w układzie współrzęd-
nych 

 umiem sprawdzić współliniowość trzech punktów 
 umiem rozwiązać zadania tekstowe związane z wielokąta-

mi 

72 - 78

2.

TWIERDZENIE
PITAGORASA

 znam twierdzenie Pitagorasa 
 umiem obliczyć długość przeciwprostokątnej i przyprosto-

kątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa 
 umiem rozwiązać zadania tekstowe, w którym stosuje się 

twierdzenie Pitagorasa 
 umiem konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą 

niewymierną 
 umiem konstruować kwadraty o polu równym sumie lub 

różnicy pól danych kwadratów 
 umiem uzasadnić twierdzenie Pitagorasa 

79 - 87

3.
ZASTOSOWANIE
TWIERDZENIA
PITAGORASA

 umiem wskazać trójkąt prostokątny w innej figurze 
 umiem stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych zada-

niach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach i w 
zadaniach tekstowych

87 - 92



4.

PRZEKATNA
KWADRATU 
I WYSOKOŚĆ

TRÓJKĄTA
RÓWNOBOCZNEGO

 znam i umiem wyprowadzić wzór na obliczanie długości 
przekątnej kwadratu, wysokości trójkąta równobocznego  
i pola trójkąta równobocznego

 umiem obliczyć długość przekątnej kwadratu oraz wyso-
kość lub pole trójkąta równobocznego znając długość jego
boku 

 umiem obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając 
długość jego przekątnej 

 umiem obliczyć długość boku lub pole trójkąta równo-
bocznego, znając jego wysokość 

 umiem rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną 
kwadratu lub wysokością trójkąta równobocznego 

93 - 96

5.

TRÓJKĄTY 
O KĄTACH 
90o, 45 o, 45 o 

ORAZ 
90 o, 60 o, 30 o

 znam zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach
900, 450, 450 oraz 900, 300, 600

 umiem wskazać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 
oraz 900, 300, 600 

 umiem rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 
450 oraz 900, 300, 600 

 umiem rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące zależ-
ności między bokami i kątami trójkąta o kątach 900, 450, 
450 oraz 900, 300, 600 

97 - 101

6.

ODCINKI W
UKŁADZIE

WSPÓŁRZĘDNYCH

 umiem odczytać odległość między dwoma punktami o 
równych odciętych lub rzędnych 

 umiem wyznaczyć odległość między dwoma punktami, 
których współrzędne wyrażone są liczbami całkowitymi 

 umiem wyznaczyć środek odcinka 
 umiem obliczyć długości boków wielokąta leżącego w 

układzie współrzędnych 
 umiem sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole 

umieszczonym w układzie współrzędnych 
 umiem rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące obli-

czanie długości odcinków w układzie współrzędnych

102-105

7.

DOWODZENIE 
W GEOMETRII

 znam podstawowe własności figur geometrycznych 
 umiem wykonać rysunek ilustrujący zadanie 
 umiem wprowadzić na rysunku dodatkowe oznaczenia 
 umiem dostrzegać zależności pomiędzy dowodzonymi za-

gadnieniami a poznaną teorią 
 umiem podać argumenty uzasadniające tezę  
 umiem przedstawić zarys, szkic dowodu 
 umiem przeprowadzić dowód 
 umiem zapisać dowód, używając matematycznych symbo-

li 

106-111

Źródło: podręcznik Matematyka  z plusem 8, wyd. GWO, str. 72 - 111

Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 112 – 118 

Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu. 


