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Geometria analityczna 
 
 

zad.1. Symetralna odcinka ,AB  gdzie )10,0(A  i )8,4(B   ma równanie: 

A. 75,0  xy  B. 72  xy  C. 105,0  xy  D. 52  xy  

 

zad.2. Okręgi  o równaniach   83 22
 yx  oraz 0152822  yxyx są: 

A. przecinające się B. rozłączne wewnętrznie 

C. styczne wewnętrznie D. styczne zewnętrznie 

 

zad.3. Odległość środka odcinka AB od prostej o równaniu 01668  yx , jeżeli  7,1A i 

 3,1 B jest równa: 

A. 21 B. 4,2 C. 16 D. 2,8 

 

zad.4. Dane są punkty  60,400 A  i  40,100 B .  Środek odcinka AB ma rzędną równą: 

A. 30  B. 10  C. 150  D. 50  

 

zad.5. Dane są wektory ]1,3[ AB  i ]0,2[BC . Wynika stąd, że wektor CA ma współrzędne: 

A. ]1,1[   B. ]1,1[  C. ]1,1[  D. ]1,1[   

 

zad.6. Dla jakiego parametru m prosta 01642  ymx jest styczna do okręgu o środku w punkcie 

)3,1(S i promieniu 2 ? 

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2 

 

zad.7. Która z podanych nierówności opisuje koło o środku w punkcie  1,4S  i promieniu 5 ? 

A. 0122822  yxyx  B. 0122822  yxyx  

C.     514
22
 yx  D.     514

22
 yx  

 

zad.8. Środkiem odcinka ,AB  gdzie )8,4( A  jest punkt )2,5(S . Długość odcinka AB  wynosi: 

A. 101  B. 127  C. 404  D. 202  

 

zad.9. Dany jest trójkąt ABC, gdzie,   6,4A ,  4,2B ,  4,1C . Prosta zawierająca wysokość 

poprowadzoną z wierzchołka C na bok AB ma równanie: 

A. 65,1  xy  B. 5 xy  C. 3 xy  D. 52  xy  

 

zad.10. Obrazem punktu  46,102P  w symetrii względem osi OX   jest punkt 'P o 

współrzędnych: 

A.  46,102P  B.  46,102P  C.  46,102 P  D.  46,102 P  

 

zad.11. Sprawdź, czy punkty  96,50A ,  74,35 B ,  2,1 C   są współliniowe. 

 

zad.12. Wyznacz obraz prostej 105  xy   w jednokładności o środku  3,2S  i skali 2k  

zad.13. Dla jakich wartości parametru m okręgi  042422  yxyx , 

0
4

106222 
m

yxyx  są styczne? 


