
KARTA PRACY NR 6 MATEMATYKA KL. 8

KWIECIEŃ   SYMETRIE

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności STR.

1.

SYMETRIA
WZGLĘDEM PROSTEJ

 znam pojęcie punktów symetrycznych względem pro-
stej 

 umiem rozpoznawać figury symetryczne względem 
prostej 

 umiem określić własności punktów symetrycznych 
 umiem wykreślić punkt symetryczny do danego 
 umiem rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i

oś nie mają punktów wspólnych lub-mają punkty 
wspólne 

 umiem wykreślić oś symetrii, względem której figury 
są symetryczne 

 stosuję własności punktów symetrycznych w zada-
niach 

 umiem rozwiązywać zadania tekstowe związane z sy-
metrią względem prostej 

206-212

2.

OŚ SYMETRII FIGURY

 znam pojęcie osi symetrii figury i figury osiowosyme-
trycznej 

 umiem podać przykłady figur, które mają oś symetrii 
 umiem narysować oś symetrii figury
 umiem uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycz-

nej, mając dane oś symetrii oraz część figury 
 umiem wskazać wszystkie osie symetrii figury
 umiem rysować figury posiadające więcej niż jedną oś 

symetrii 

212-215

3.

SYMETRALNA
ODCINKA

 rozumiem pojęcie symetralnej odcinka i jej własności 
 umiem konstruować symetralną odcinka 
 umiem konstrukcyjnie znajdować środek odcinka 
 umiem dzielić odcinek na 2n równych części 
 wykorzystuję własności symetralnej odcinka w zada-

niach 

216-218

4.

DWUSIECZNA KĄTA

 znam pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności 
 umiem konstruować dwusieczną kąta 
 umiem dzielić kąt na 2n równych części 
 wykorzystuję własności dwusiecznej kąta w zadaniach
 umiem konstruować kąty o miarach 150, 300, 600, 

900,450 oraz 22,50 

218-220



5.

SYMETRIA
WZGLĘDEM PUNKTU

 znam pojęcie punktów symetrycznych względem 
punktu 

 umiem rozpoznawać figury symetryczne względem 
punktu 

 umiem wykreślić punkt symetryczny do danego 
 umiem rysować figury w symetrii środkowej, gdy śro-

dek symetrii nie należy do figury lub należy do figury 
 umiem wykreślić środek symetrii, względem którego 

punkty są symetryczne
 umiem podać własności punktów symetrycznych i sto-

suję własności punktów symetrycznych w zadaniach
 umiem rozwiązywać zadania tekstowe związane z sy-

metrią względem punktu 

221-224

6.

ŚRODEK SYMETRII
FIGURY

 znam pojęcie środka symetrii figury 
 umiem podać przykłady figur, które mają środek sy-

metrii
 umiem rysować figury posiadające środek symetrii
 umiem wskazać środek symetrii figury 
 umiem wyznaczyć środek symetrii odcinka
 umiem rysować figury posiadające więcej niż jeden 

środek symetrii
 umiem podawać przykłady figur będących jednocze-

śnie osiowo- i środkowosymetrycznymi lub mających 
jedną z tych cech 

 stosuję własności figur środkowosymetrycznych w za-
daniach 

224-227
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