
Matematyka klasa 6. Lekcja 33-35. Pola wielokątów-powtórzenie wiadomości.



Zadanie 1

Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole prostokąta.

Zadanie 2

Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 6 dm.

Zadanie 3

Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 25 cm2.

P = a · a

a · a = 25 cm2

a = 5

Obwód = 4 · 5 cm = 20 cm

Zadanie 4

Jeden bok prostokąta ma 7 cm, a drugi jest o 3 cm dłuższy. Oblicz pole prostokąta.



Zadanie 5

Oblicz pole kwadratu o boku 3 cm.

Zadanie 6

Łazienka ma kształt prostokąta o wymiarach 4,5 m x 2,5 m. Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o 
boku 10 cm potrzeba na wyłożenie podłogi w tej łazience?

Odpowiedź:



Aby ułożyć podłogę w łazience, należy kupić 1125 płytek.

Zadanie 7

Oblicz pole równoległoboku, którego bok ma długość 15 cm, a wysokość opuszczona na ten bok 
wynosi 12 cm.

Zadanie 8

Odpowiedź:

Zadanie 9

Długości boków równoległoboku są równe: 16 cm i 8 cm. Wysokość opuszczona na krótszy bok ma 10
cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na dłuższy bok?



Odpowiedź:

Wysokość opuszczona na dłuższy bok ma 5 cm.

Zadanie 10

Jedna przekątna rombu ma długość 12 cm, a druga jest 3 razy dłuższa. Oblicz pole rombu.

Odpowiedź:

Pole rombu wynosi 216 cm2.

Zadanie 11

Pole rombu jest równe 84 cm2. Jedna z jego przekątnych ma długość 12 cm. Jaką długość ma druga 
przekątna?



Odpowiedź:

Druga przekątna ma 14 cm.

Zadanie 12

Pole rombu wynosi 48 cm2, wysokość rombu 8 cm. Oblicz bok rombu.

Odpowiedź:

Pole rombu ma 6 cm.

Zadanie 13

Podstawa trójkąta wynosi 10 cm, a wysokość opuszczona na ten bok 6 cm. Oblicz pole trójkąta.



Zadanie 14

Pole trójkąta wynosi 15 cm2, jeden z jego boków jest równy 5 cm. Oblicz wysokość opuszczoną na ten 
bok.

Zadanie 15

Pole trójkąta wynosi 24 cm2, a jedna z jego wysokości jest równa 8 cm. Oblicz długość boku, któremu 
odpowiada ta wysokość.



Odpowiedź:

Szukany bok ma 6 cm.

Proszę o dokładną analizę powyższych zadań.
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