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Kilka uwag wstępnych
przed rozdziałami z geometrii

Punkty oznaczamy wielkimi literami A, B, C itd. Proste możemy oznaczać małymi literami
a, b, c itd. albo za pomocą dwóch wielkich liter. Półproste oznaczamy zwykle za pomocą
dwóch wielkich liter.

|AB| = 2,4 cm

Odcinki możemy oznaczać małymi litera-
mi a, b, c itd. Przyjmujemy, że mała litera
oznacza zarówno odcinek, jak i jego dłu-
gość.

Odcinki możemy oznaczać także za pomo-
cą dwóch wielkich liter, np. AB, ale długość
oznaczonego w ten sposób odcinka zapisu-
jemy tak: |AB|.

Długości odcinków i pola figur możemy określać za pomocą jednostek metrycznych,
np. 1 cm, 5 cm2, 10 m, 0,7 m2. Długość odcinka i pole figury możemy także podać za
pomocą liczby (bez jednostki).

Gdy mówimy, że długość odcinka a jest
równa 4, oznacza to, że odcinek a jest 4 ra-
zy dłuższy od pewnego odcinka przyjętego
za jednostkę długości.

To samo dotyczy pól. Gdy mówimy, że pole
figury jest równe 12, oznacza to, że pole tej
figury jest 12 razy większe niż pole pewne-
go kwadratu przyjętego za jednostkę pola.

Jeśli jednocześnie za pomocą liczb wyrażamy długość odcinka i pole figury, to przyjmuje-
my, że jednostką pola jest powierzchnia kwadratu o boku długości 1.

Wielokąty oznaczamy za pomocą kilku wielkich liter, np. pięciokąt ABCDE. Litery ozna-
czają kolejne wierzchołki pięciokąta.

Kąty najczęściej oznaczamy małymi literami alfabetu greckiego:

α (alfa) β (beta) γ (gamma) δ (delta) ϕ (fi) χ (chi) ψ (psi) ω (omega)

α = 25◦ �AOB
|�AOB| = 25◦

Przyjmujemy, że mała grecka litera może
oznaczać zarówno kąt, jak i jego miarę.
Kąty możemy oznaczać także za pomo-
cą trzech wielkich liter, np. �AOB; miarę
oznaczonego w ten sposób kąta zapisuje-
my tak: |�AOB|.
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A Jakie miary mają kąty α, β i γ?

B Proste a i b na rysunku obok są równole-
głe. Jakie miary mają kąty α, β, γ i δ?

C Kąt rozwarty BOC ma miarę 110◦, kąt
ostry AOB ma miarę 80◦.
1. Jaką miarę ma kąt wklęsły AOC, a jaką
kąt rozwarty AOC?

2. Znajdź na rysunku jeszcze dwa inne
kąty wklęsłe i podaj ich miary.

Na początek przypomnimy najważniejsze wiadomości o kątach wypukłych
i wklęsłych, a także o kątach utworzonych przez przecinające się proste.

Dwie półproste o wspólnym początku dzielą płaszczyznę na dwa kąty (pół-
proste to ramiona obu kątów). Suma miar tych kątów jest równa 360◦.

β = 360◦−α

Jeśli półproste tworzące ramiona tych ką-
tów nie leżą na jednej prostej, to jeden
z kątów jest kątem wypukłym, a drugi —
wklęsłym.

Na rysunku obok kąt α to kąt wypukły,
a kąt β — wklęsły.

Kąty wklęsłe mają miarę większą niż 180◦ i mniejszą niż 360◦. Kąty ostre,
kąt prosty, kąty rozwarte (większe niż 90◦ i mniejsze niż 180◦), a także kąt
półpełny (180◦) to kąty wypukłe.
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γ = 180◦− δ

Kąty δ i γ zaznaczone na rysunku obok
mają wspólne ramię i tworzą razem kąt
półpełny. Tak położone kąty nazywamy ką-
tami przyległymi. Suma miar kątów przy-
ległych jest równa 180◦.

D Jakie miary mają kąty, które na rysunku
obok zaznaczono literami ϕ, χ i ψ? Czy
pamiętasz, jak nazywamy kąty położone tak
jak kąty ϕ i χ, a jak — kąty położone tak
jak ϕ i ψ?

Dwa kąty o mierze ϕ na kolejnym rysun-
ku mają wspólny jedynie wierzchołek, a ich
ramiona leżą na dwóch przecinających się
prostych. Tak położone kąty nazywamy ką-
tami wierzchołkowymi. Kąty wierzchołko-
we mają równe miary.

E Narysuj dwie przecinające się proste i wskaż na tym rysunku dwie pary kątów
wierzchołkowych oraz cztery pary kątów przyległych.

Przypomnijmy teraz, co wiadomo o kątach utworzonych przez prostą prze-
cinającą dwie proste równoległe.

Wiadomo, że prosta, która przecina dwie
proste równoległe, jest nachylona do każ-
dej z nich pod takim samym kątem.

Uwaga. Na rysunku obok można wskazać różne
kąty utworzone przez proste k i a. Dla każdego
z tych kątów można wskazać kąt o takiej samej
mierze utworzony przez proste k i b.

F Proste m i n na poniższym rysunku są równoległe. Jakie miary mają kąty α
i δ? Jakie miary mają pozostałe kąty oznaczone literami?

Czy pamiętasz, jak nazywamy kąty położone tak jak δ i α, a jak — kąty
położone tak jak δ i γ?
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Na poniższych rysunkach dwie proste równoległe przecięte są trzecią pro-
stą. Na każdym rysunku zaznaczono dwa kąty, które mają równe miary.
Tak położone kąty nazywamy kątami odpowiadającymi.

Na każdym z kolejnych rysunków kąty, które zaznaczono, mają także rów-
ne miary. Tak położone kąty nazywamy kątami naprzemianległymi.

Uwaga. O kątach odpowiadających i naprzemianległych można mówić także wte-
dy, gdy dwie proste nierównoległe przecięte są trzecią prostą, ale wówczas miary
tych kątów nie są oczywiście równe.

G Narysuj dwie proste równoległe oraz prostą przecinającą te dwie proste. Za-
znacz takim samym kolorem kąty o jednakowych miarach.

ZADANIA

1. a) Na rysunku obok punkty T , O i P są współ-
liniowe. Znajdź na tym rysunku dwie pary kątów
przyległych.

b) Wiadomo, że |�SOR| = 50◦, |�TOR| = 110◦. Ob-
licz miary kątów wypukłych POS i TOS.

2. Popatrz na rysunek obok. Czy punk-
ty A, B, C leżą na jednej prostej?
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3. a) Znajdź na rysunku obok dwie pary ką-
tów przyległych.

b) Wskaż dwie pary kątów rozwartych, które
są kątami wierzchołkowymi.

c) Podaj miary kątów wypukłych:
�DOB �AOF �DOE �AOE

d) Podaj miary kątów wklęsłych:
�DOB �EOA �COD �EOF

4. Na rysunku obok dwie proste tworzą różne kąty.

a) Ile można wskazać na tym rysunku kątów ostrych,
ile rozwartych, a ile wklęsłych?

b) Ile kątów wypukłych mniejszych od 180◦ można
wskazać na tym rysunku?

5. Narysuj trzy proste przecinające się w jednym punkcie. Ile par kątów przyległych
tworzą narysowane proste?

6. Na rysunku przedstawiono przecinające się proste i półprostą. Jakie miary mają
kąty α i β?

7. Korzystając z informacji pod rysunkiem, oblicz miary kątów α i β.

8. Proste m i n są równoległe. Jakie miary mają kąty α, β, γ, δ, ω? Dla każdego
z tych kątów wskaż na rysunku ten, który tworzy wraz z nim parę kątów odpowia-
dających, oraz ten, który tworzy wraz z nim parę kątów naprzemianległych.
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9. Oblicz miary kątów oznaczonych literami. Wskaż na rysunku pary kątów rów-
nych (proste zaznaczone kolorem zielonym są równoległe).

10. Poniżej narysowano dwa równoległoboki i trapez. Znajdź na tych rysunkach
kąty, które mają takie same miary jak kąty α, β, γ i δ.

TEST

T1. Jaką miarę ma kąt α?

A. 20◦ B. 40◦ C. 60◦ D. 80◦

T2. Jaką miarę ma kąt β?

A. 30◦ B. 40◦ C. 50◦ D. 60◦

T3. Ile kątów wklęsłych można wskazać na
rysunku obok?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

T4. Miara jednego z kątów przyległych jest 35 razy większa od miary drugiego
kąta. Różnica miar tych kątów jest równa:

A. 34◦ B. 71◦ C. 145◦ D. 170◦
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H KĄTY W TRÓJKĄTACH I CZWOROKĄTACH

A Jaką miarę mają kąty α i β?

Rozwiązując ćwiczenie A, korzystasz zapewne z następującego twierdzenia
o kątach trójkąta:

Suma miar kątów trójkąta
jest równa 180◦.

Dowód

Niech α, β i γ oznaczają kąty trójkąta KLM . Pokażemy, że α + β + γ = 180◦.

Uzasadnienie można odczytać na rysunku
obok. Zaznaczono na nim prostą zawierają-
cą bok KL trójkąta KLM oraz poprowadzo-
no przez wierzchołek M prostą równoległą
do prostej KL.

Kąty α′, β′ i γ tworzą razem kąt półpełny,
czyli:

α′ + β′ + γ = 180◦

Prosta KM przecina dwie proste równoległe, więc kąty α i α′ (kąty naprze-
mianległe) mają równe miary, czyli α′ = α. Analogicznie można uzasadnić, że
β′ = β.

Zatem α′ + β′ + γ = α + β + γ, czyli α + β + γ = 180◦.

Zauważ, że dowolny czworokąt można
podzielić jedną z przekątnych na dwa
trójkąty. Suma miar kątów obu tych trój-
kątów to suma miar kątów czworokąta.
W takim razie:

Suma miar kątów czworokąta
jest równa 360◦.

B Jaką miarę mają kąty α i β?
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C W pewnym trapezie kąty przy dłuższej podstawie mają miary 75◦ i 62◦. Jakie
miary mają pozostałe kąty tego trapezu?

Rozwiązując ćwiczenie C, można było korzystać z własności kątów naprze-
mianległych albo z następującej własności trapezu:

W trapezie suma miar kątów
leżących przy tym samym ramieniu

jest równa 180◦.

D Spróbuj zapisać dowód twierdzenia o ką-
tach w trapezie, wzorując się na dowo-
dzie twierdzenia o sumie miar kątów
trójkąta. Skorzystaj z rysunku obok.

Uwaga. Trójkąt równoramienny i trapez równoramienny (który nie jest równo-
ległobokiem) mają oś symetrii, zatem odpowiednie kąty przy podstawach mają
równe miary.

E Na rysunku obok dwie proste równole-
głe a i b są przecięte dwiema prosty-
mi m i n, które także są równoległe.
Wskaż na tym rysunku kąty, które ma-
ją taką samą miarę jak kąt α, oraz te,
które mają taką samą miarę jak kąt β.
Ile wynosi suma miar kątów α i β?

Jeśli rozwiążesz poprawnie ćwiczenie E, to uzasadnisz następującą włas-
ność kątów równoległoboku:

α + β = 180◦

W równoległoboku przeciwległe kąty mają
jednakowe miary, a suma miar kątów

leżących przy tym samym boku
jest równa 180◦.

ZADANIA
1. Jakie miary mają kąty narysowanych trójkątów?
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2. Jakie miary mają kąty trójkąta zaznaczonego kolorem zielonym?

Trójkąt równoramienny to taki trój-
kąt, w którym co najmniej dwa boki
mają jednakowe długości.

W trójkącie równoramien-
nym kąty przy podsta-

wie mają równe miary.

Trójkąt równoboczny także jest trój-
kątem równoramiennym. Każdy jego
kąt ma miarę 60◦.

3. Trójkąty narysowane poniżej są rów-
noramienne. Oblicz miary kątów tych
trójkątów.

4. Poniżej narysowano trójkąt prostokątny i dwa trójkąty równoramienne. Zapisz
w jak najprostszej postaci, jaką miarę mają kąty zaznaczone łukami.

|�ACB| = 90◦ |DE| = |FE| |GH| = |GI|

5. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego, w którym:

a) różnica miar kątów ostrych wynosi 20◦,
b) jeden z kątów ma miarę trzykrotnie większą niż inny kąt tego trójkąta (rozpatrz
dwa przypadki),

c) suma miar pewnych dwóch kątów jest 13 razy większa od miary trzeciego kąta.

6. Promienie słoneczne padają pod ką-
tem 50◦ do powierzchni ziemi. Patyk
można pochylić tak, aby on i jego cień
miały taką samą długość. Pod jakim
kątem należy pochylić patyk, aby ten
warunek był spełniony?
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7. Popatrz na rysunek obok. Odcinek CD dzieli
trójkąt równoramienny ABC (|AB| = |AC|) na dwa
trójkąty równoramienne (|CD| = |AD| = |CB|). Jaką
miarę ma kąt α?

Aby stwierdzić, że trójkąt jest równo-
ramienny, wystarczy wskazać jego
dwa kąty o równych miarach.

8. a) Czy trójkąt, w którym dwa kąty
mają miary 86◦ i 80◦, jest równoramienny?

b) Kąty pewnego trójkąta mają miary
α − 2◦, 2α − 16◦ i α2 + 23◦. Uzasadnij, że
ten trójkąt jest równoramienny.

9. Znajdź na każdym z rysunków co najmniej dwa odcinki o takiej samej długości.
Uzasadnij, że wskazane odcinki rzeczywiście są równe.

10. Punkty A, B i C są niewspółliniowe. Kąt przyległy do kąta ABC ma miarę
dwa razy większą od miary kąta BAC. Uzasadnij, że trójkąt ABC jest trójkątem
równoramiennym.

Dwusieczna kąta to półprosta o po-
czątku w wierzchołku kąta, która
dzieli ten kąt na dwa kąty o jedna-
kowych miarach.

11. Półprosta AD jest dwusieczną kąta
CAB. Oblicz miarę tego kąta oraz miary
kątów trójkąta ABD.

12. Półproste KP i LP są dwusiecznymi kątów nary-
sowanego obok trójkąta oraz |KM| = |LM|. Kąt KML
ma miarę α. Jakie miary mają kąty trójkąta KLP?
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13. Jakie miary mają kąty narysowanych czworokątów?

14. Zależności między kątami α, β, γ i δ pewnego czworokąta są następujące:
β = 2α, γ = 5α + 30◦ i δ = γ − 10◦. Ile razy miara największego kąta jest większa od
miary najmniejszego kąta w tym czworokącie?

15. Jakie miary mają kąty poniższych równoległoboków?

16. Narysowane niżej czworokąty to trapezy (trzeci z nich jest trapezem równo-
ramiennym). Jakie miary mają kąty tych trapezów?

17. Jedna z przekątnych równoległoboku dzieli go na dwa trójkąty równoramien-
ne. W każdym z tych trójkątów kąt między ramionami ma miarę 50◦. Jakie miary
mają kąty tego równoległoboku?

18. Przekątna AC dzieli trapez równoramienny ABCD na trójkąt prostokątny i trój-
kąt równoramienny. Wiadomo, że |�ACB| = 90◦ i |AD| = |CD|. Oblicz miary kątów
tego trapezu.

19. Krótsza przekątna dzieli trapez na trójkąt równoboczny i trójkąt prostokątny.
Oblicz miary kątów tego trapezu.

20. Udowodnij, że dwusieczne dowolnych dwóch sąsiednich kątów równoległobo-
ku są prostopadłe.

21. Narysuj romb i połącz odcinkami środki sąsiednich boków. Wykaż, że w otrzy-
manym czworokącie wszystkie kąty są proste (czworokąt jest prostokątem).
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TEST

T1. W trójkącie równoramiennym miara kąta między ramionami jest o 30◦większa
od miary kąta przy podstawie. Jaką miarę ma kąt między ramionami tego trójkąta?

A. 40◦ B. 70◦ C. 80◦ D. 50◦

T2. Kąty pewnego czworokąta mają miary α, 2α, α + 20◦, α − 10◦. Jaką miarę ma
kąt α? Jaką miarę ma największy z kątów tego czworokąta?

A. 34◦; 54◦
B. 70◦; 140◦

C. 70◦; 90◦
D. 34◦; 68◦

T3. Na rysunku przedstawiono trapez równo-
ramienny. Jaką miarę ma kąt α?

A. 55◦ B. 65◦ C. 70◦ D. 90◦

CI
TR

Ó
JK

ĄT
Ó

W

WŁASNOŚCI TRÓJKĄTÓW

A Dwa boki trójkąta mają długości 5 cm i 2 cm. Czy trzeci bok trójkąta może
mieć długość 7 cm? Czy może mieć długość 2 cm?

B Odczytaj z rysunku potrzebne informacje i oblicz
pole narysowanego trójkąta. Oblicz długość naj-
dłuższego boku tego trójkąta.

W poprzednim rozdziale omówiliśmy twierdzenie o sumie miar kątów trój-
kąta. Teraz przypomnimy inne ważne twierdzenia dotyczące trójkątów.

Twierdzenie (nierówność trójkąta):

a + b > c
b + c > a
c + a > b

Suma długości dowolnych dwóch
boków trójkąta jest większa niż
długość trzeciego boku.

Prawdziwe jest też twierdzenie odwrotne: jeżeli trzy odcinki mają długości a, b
i c oraz spełnione są jednocześnie wszystkie trzy nierówności zapisane powy-
żej to z odcinków tych można skonstruować trójkąt. Zauważ, że gdy dane są
trzy odcinki o różnych długościach, to aby stwierdzić, czy można skonstruować
z nich trójkąt, nie trzeba sprawdzać wszystkich trzech nierówności. Wystarczy
sprawdzić, czy suma długości dwóch krótszych odcinków jest większa od dłu-
gości trzeciego odcinka (bo gdy ta nierówność jest spełniona, to dwie pozostałe
także są spełnione).
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C Pole trójkąta ABC (zob. rysunek) jest równe 80.

1. Oblicz wysokość h oraz pole trójkąta DBC.

2. Wskaż na rysunku dwa trójkąty, które ma-
ją wspólny bok oraz mają równe pola.

3. Pole trójkąta ADF jest równe 11. Jakie
pole ma trójkąt AFE, a jakie trójkąt DFC?
Skorzystaj z obliczeń już wykonanych.

Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości boku i wysokości po-
prowadzonej do prostej zawierającej ten bok.

P = a · h
2

D 1. Boki pewnego trójkąta o polu równym 14 mają długości 5, 7 i 4
√

2. Oblicz
długości wszystkich wysokości tego trójkąta.

2. Przyprostokątne pewnego trójkąta prostokątnego mają długości 5 i 4
√

3.
Jakie pole ma ten trójkąt?

E Zapisz związki między długościami boków poniższych trójkątów, wynikające
z twierdzenia Pitagorasa.

z historii

Pitagoras z Samos (572 p.n.e. – 497 p.n.e.) żył w czasach, gdy w Indiach
nauczał Budda, a w Chinach Konfucjusz.

Był nie tylko matematykiem, ale także filozofem. Założona przez niego
szkoła filozoficzna głosiła m.in. wiarę w reinkarnację. Pitagorejczycy wie-
rzyli, że dusza człowieka może się wcielić nawet w roślinę. Prowadzili też
działalność naukową. Uważali, że świat można opisać za pomocą liczb.

Nie wiadomo, czy twierdzenie Pitagorasa udowodnił po raz pierwszy sam
Pitagoras, czy też któryś z jego uczniów. Jest natomiast pewne, że było
ono znane wcześniej, gdyż archeologowie znaleźli przykłady jego użycia
już w egipskich papirusach.
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Twierdzenie Pitagorasa

a2 + b2 = c2

W trójkącie prostokątnym suma kwadratów
długości przyprostokątnych jest równa kwa-
dratowi długości przeciwprostokątnej.

Dowód

Niech a i b oznaczają długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego
i niech c oznacza długość przeciwprostokątnej. Udowodnimy, że a2 + b2 = c2.

Popatrz na pierwszy z rysunków. Na przeciwpro-
stokątnej c trójkąta prostokątnego zbudowano kwa-
drat.

Popatrz na drugi rysunek. Do trzech boków kwa-
dratu o boku c dołożono trzy identyczne trójkąty
prostokątne o bokach a, b i c. Kąt kwadratu o bo-
ku c i dwa kąty ostre trójkątów tworzą kąt półpełny.
Zatem otrzymana figura to czworokąt, a dokładniej
— kwadrat o boku a + b.

Pole tego kwadratu można obliczyć na dwa sposoby:

Sposób I. Korzystamy ze wzoru na pole kwadratu.

P = (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Sposób II. Korzystamy z tego, że otrzymany kwadrat
składa się z czterech trójkątów i kwadratu o boku c.

P = 4 · a · b
2

+ c2 = 2ab + c2

Wobec tego możemy zapisać równość:

a2 + 2ab + b2 = 2ab + c2

Stąd: a2 + b2 = c2

ciekawostka

Oto inne sformułowanie twierdzenia Pitagorasa:

W trójkącie prostokątnym suma pól kwadratów zbu-
dowanych na przyprostokątnych jest równa polu
kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej.

Twierdzenie w takiej wersji można udowodnić, dzie-
ląc dwa mniejsze kwadraty na takie części, aby moż-
na było złożyć z nich większy kwadrat (zob. rysu-
nek). Tego typu dowodów twierdzenia Pitagorasa jest
wiele (kwadraty można dzielić na różne sposoby).
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P Wielkość ekranu telewizora określamy, podając długość jego przekątnej (w ca-
lach). Jakie wymiary w centymetrach ma 24-calowy ekran, jeżeli stosunek jego
szerokości do wysokości wynosi 4 : 3? (1 cal = 2,54 cm)

Wykonujemy rysunek pomocniczy. Stosunek 4 : 3 oznacza,
że jeśli dla pewnego x szerokość ekranu wynosi 4x , to wy-
sokość ekranu wynosi 3x .

(4x )2 + (3x )2 = 242

16x2 + 9x2 = 242

25x2 = 242

x2 = 242

25

x = 24
5

Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa (musimy pamiętać, że
wynik otrzymamy w calach).

Ujemnego rozwiązania równania (x = − 24
5 ) możemy nie

brać pod uwagę, gdyż x oznacza długość pewnego odcinka,

a więc jest liczbą dodatnią.

Wysokość ekranu = 3 · 24
5 cali = 3 · 24

5 · 2,54 cm ≈ 36,6 cm

Szerokość ekranu = 4 · 24
5 · 2,54 cm ≈ 48,8 cm

Odp. Ekran telewizora ma wymiary (w przybliżeniu) 48,8 cm × 36,6 cm.

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, można łatwo otrzymać wzory pozwa-
lające obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego.

F Trójkąt na rysunku obok jest równoboczny. Wyso-
kość dzieli ten trójkąt na dwa trójkąty prostokątne.

1. Zapisz równość wynikającą z twierdzenia Pitago-
rasa dla jednego z tych trójkątów i wyznacz z niej h.

2. Jakie pole ma trójkąt równoboczny o boku a?

Poniższe wzory przydają się przy rozwiązywaniu wielu zadań dotyczących
trójkątów równobocznych, warto więc je zapamiętać.

Wysokość trójkąta
równobocznego:

h =
a
√

3
2

Pole trójkąta
równobocznego:

P =
a2
√

3
4
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Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

Jeżeli suma kwadratów długości dwóch boków trójkąta jest równa kwadra-
towi długości trzeciego boku, to ten trójkąt jest prostokątny.

Dowód

Zakładamy, że długości boków trójkąta wynoszą a,b i c oraz że a2 + b2 = c2.
Oznaczmy literą α kąt między bokami a i b. Pokażemy, że α musi być kątem
prostym.

Przypuśćmy, że α jest kątem ostrym, i przyj-
mijmy, że a ≥ b. Wówczas mamy sytuację
taką, jak na rysunku obok (wysokość popro-
wadzona do boku a dzieli dany trójkąt na
dwa trójkąty prostokątne). Z twierdzenia Pi-
tagorasa otrzymujemy równości:

h2 = b2 − x2 oraz h2 = c2 − (a − x)2

Stąd: b2 − x2 = c2 − a2 + 2ax − x2

Zatem: a2 + b2 = c2 + 2ax

Zwróć uwagę, że c2 + 2ax > c2, gdyż 2ax jest liczbą dodatnią, bo a oraz x to
długości odcinków. Zatem:

a2 + b2 = c2 + 2ax > c2, czyli a2 + b2 > c2

Otrzymana nierówność a2 + b2 > c2 jest sprzeczna z założoną na początku
równością a2 + b2 = c2. Zatem taka sytuacja, jak na powyższym rysunku, nie
jest możliwa. Wynika stąd, że kąt α nie może być kątem ostrym.

Uwaga. Powyższy rysunek wynika z założenia, że a ≥ b. Gdybyśmy przyjęli, że
b ≥ a, dany trójkąt dzieliłaby wysokość poprowadzona do boku b i wszystkie
rozważania byłyby analogiczne.

Przypuśćmy wobec tego, że α jest kątem
rozwartym (zob. rysunek obok). Korzy-
stając z twierdzenia Pitagorasa i wyko-
nując, podobnie jak w poprzednich roz-
ważaniach, przekształcenia, można wy-
kazać, że także i ta sytuacja nie jest
możliwa. Zatem α nie może być kątem
rozwartym.

Wobec tego kąt α nie może być ani kątem ostrym, ani kątem rozwartym, musi
zatem być kątem prostym.

G Wykaż, że jeśli a, b i c są długościami boków trójkąta i zachodzi równość
a2 + b2 = c2, to kąt α między bokami a i b nie może być kątem rozwartym.
Skorzystaj z powyższego rysunku i przeprowadź rozumowanie analogiczne do
przedstawionego w pierwszej części dowodu.

WŁASNOŚCI TRÓJKĄTÓW 105



MLR1x str. 106

ZADANIA

1. Sprawdź, czy trójkąt może mieć boki długości:

a) 2 dm, 15 cm, 32 cm c) 6, 3
√

2, 7 −
√

3

b) 6 mm, 4 cm, 3 cm d)
√

8,
√

18,
√

50

2. Dwa boki trójkąta równoramiennego mają długości a i b. Odpowiedz, jaką dłu-
gość może mieć trzeci bok, jeśli:

a) a = 3 cm, b = 5 cm c) b = 2a

b) a = 3 km, b = 7 km d) b = a
√

2
2

3. W pewnym czworokącie ABCD boki mają długości: |AB| = 9 cm, |BC| = 11 cm,
|CD| = 15 cm, |AD| = 8 cm. Czy przekątna AC może mieć długość 21 cm?

4. Oblicz pola narysowanych trójkątów. Przyjmij, że bok kratki ma długość 1.

5. Popatrz na rysunek obok. Dane są dłu-
gości boków oraz długość jednej z wyso-
kości trójkąta ABC. Oblicz długości po-
zostałych wysokości tego trójkąta.

6. Pole trójkąta KLN jest równe 13,5.
Oblicz pola trójkątów KLO i KLM . Jakie
pole ma trójkąt OLM?

7. W trójkącie ABC wybrano na boku BC taki punkt D, że |BD| = 2|DC|. Pole
trójkąta ABD jest równe 18. Jakie pole ma trójkąt ABC?
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8. Oblicz długości boków oznaczonych literami.

9. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

10. a) Oblicz pole trójkąta równoramiennego, w którym podstawa ma długość 6,
a ramię ma długość 10.

b) Wysokość trójkąta równoramiennego poprowadzona do podstawy ma długość 6.
Jaki obwód ma ten trójkąt, jeśli jego pole jest równe 16?

c) W okręgu o promieniu 8 poprowadzono cięciwę. Jaką długość ma ta cięciwa,
jeśli jej odległość od środka okręgu jest równa 6?

d) W trójkącie równoramiennym o obwodzie 18 cm wysokość jest o 1 cm dłuższa
od podstawy. Oblicz pole tego trójkąta.

Trójkąt prostokątny, w którym jeden
z kątów ma 45◦, jest trójkątem rów-
noramiennym (taki trójkąt to połowa
kwadratu).

W trójkącie prostokątnym, w którym
kąty ostre mają miary 30◦ i 60◦, przeciw-
prostokątna jest dwa razy dłuższa od
krótszej przyprostokątnej, czyli leżącej
naprzeciwko kąta 30◦ (trójkąt, o którym
mowa, to połowa trójkąta równobocz-
nego).

Na rysunkach przedstawiono zależności
między długościami boków w trójkątach
prostokątnych, w których kąty ostre ma-
ją miarę 45◦, oraz w trójkątach, w któ-
rych kąty ostre mają miary 30◦ i 60◦.

11. a) Jeden z kątów trójkąta prostokątnego ma 45◦, a jeden z boków ma dłu-
gość 10. Oblicz pole i obwód tego trójkąta (rozpatrz dwa przypadki).

b) Jeden z kątów trójkąta prostokątnego ma miarę 30◦, a jeden z boków tego
trójkąta ma długość 20. Jaki obwód ma ten trójkąt? (Rozpatrz wszystkie przypadki).
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12. Zapisz wzór, który pozwala obliczać:

a) obwód d trójkąta równobocznego, gdy dana jest wysokość h tego trójkąta,

b) pole P trójkąta równobocznego, gdy dana jest wysokość h tego trójkąta.

W trójkącie równobocznym wysoko-
ści przecinają się w punkcie, który
dzieli każdą z nich w stosunku 2 : 1.

13. Wysokości trójkąta równobocznego
ABC przecinają się w punkcie D.

a) Oblicz długość odcinka AD, jeśli wia-
domo, że |AB| = 5.

b) Jaka jest odległość punktu D od pro-
stej BC, jeśli |BC| = 10?

c) Jaka jest odległość punktu D od bo-
ku AB, jeśli |DC| = 12?

d) Jakie pole ma trójkąt BCD, jeśli
|AD| = 20?

14. Sprawdź, czy trójkąt, którego boki mają podane długości, jest trójkątem pro-
stokątnym.

a) 20, 26, 32 c)
√

3,
√

4,
√

5 e) 3 dm, 3,6 dm, 20 cm

b) 3
√

7, 12, 9 d)
√

5, 2
√

2,
√

13 f) 1,2 m, 5 dm, 130 cm

15. Pewien majsterkowicz zastanawiał się, czy udało mu się przepiłować deskę pod
kątem prostym. Zmierzył więc długości kilku odcinków, wyniki pomiarów (w mili-
metrach) podane są na rysunku. Czy deska została przecięta pod kątem prostym?

16. a) Na 25-metrowym basenie pływackim tory rozdzielone są naprężoną liną. Na
jaką wysokość nad powierzchnię wody można by unieść środek tej liny, gdyby jej
długość zwiększono o 1 m?

b) Wyobraź sobie, że o 1 m wydłużono linę rozdzielającą tory na basenie 50-me-
trowym. Jak myślisz, czy środek liny można unieść wyżej czy niżej niż w wypadku
basenu 25-metrowego? Sprawdź swoją odpowiedź, wykonując obliczenia.
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17. Na rysunku wykonanym w skali 1 : 2 przedstawiono fragment pewnego tale-
rza (widzianego z góry). Zmierz długości odcinków AB i CD, a następnie oblicz
średnicę talerza.

18. Model samolotu na lince o długości 5 m zakreśla okrąg o promieniu 4 m. Mode-
larz trzyma koniec linki na wysokości 1,5 m i obraca się (wokół własnej osi). Dłoń
modelarza zakreśla okrąg o promieniu 50 cm. Na jakiej wysokości krąży samolot?

19. Czy przez drzwi o szerokości 70 cm
i wysokości 2 m można przenieść lustro
w kształcie koła o promieniu 106 cm?

20. Czy przez okno w kształcie kwa-
dratu o boku 95 cm można przenieść
pudło w kształcie prostopadłościanu
o wymiarach 30 cm× 1 m× 1,5 m?

21. Trójkąt o bokach długości 3, 4 i 5 jest prostokątny. Czy istnieje inny trójkąt
prostokątny, którego długości boków są kolejnymi liczbami naturalnymi?

TEST

T1. Dwa boki trójkąta mają długości 7 i 24. Które z podanych zdań nie jest praw-
dziwe?

A. Gdy trzeci bok ma długość 25, to trójkąt jest prostokątny.

B. Gdy trzeci bok ma długość
√

527, to trójkąt jest prostokątny.

C. Długość trzeciego boku może być równa 16.

D. Długość trzeciego boku może być równa 28.

T2. O jaki procent wysokość trójkąta równobocznego jest krótsza od jego boku?

A. o mniej niż 15%

B. o więcej niż 33%

C. o 15%

D. o 33%

T3. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 5 cm i 10 cm. Jaką dłu-
gość ma wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego?

A. 7,5 B. 2
√

5 C.
√

5 D.
√

5
2
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CZ
W

O
RO

K
ĄT

Y
CZWOROKĄTY

A Przyjmijmy, że bok kratki ma długość 1. Oblicz pola narysowanych figur.

B Narysuj kwadrat, prostokąt (który nie jest kwadratem), romb (który nie jest
kwadratem) i równoległobok (który nie jest rombem). Zaznacz przekątne tych
czworokątów. Które z tych figur spełniają podany warunek?

1. Przekątne mają równe długości.

2. Przekątne przecinają się w połowie.

3. Przekątne przecinają się pod kątem prostym.

Własności kątów w niektórych czworokątach omawialiśmy już wcześniej.
Teraz przypomnimy, jak się oblicza pola czworokątów oraz jakie własności
mają ich przekątne.

Kwadrat to czworokąt, którego wszystkie kąty są proste i wszystkie boki
mają jednakowe długości.

Pole kwadratu jest równe kwa-
dratowi długości jego boku.

P = a2

Przekątne kwadratu mają równe długo-
ści, przecinają się w połowie i są prosto-
padłe.

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty są proste.

Pole prostokąta jest równe ilo-
czynowi długości dwóch sąsied-
nich boków.

P = a · b

Przekątne prostokąta mają równe dłu-
gości i przecinają się w połowie.

110 F IGURY GEOMETRYCZNE



MLR1x str. 111

Romb to czworokąt, którego wszystkie boki mają jednakowe długości.

Uwaga. Można wykazać, że tak zdefiniowany czworokąt ma dwie pary boków
równoległych, więc jest także równoległobokiem.

Pole rombu jest równe połowie ilo-
czynu długości jego przekątnych.

P =
e · f

2

Przekątne rombu przecinają się
w połowie i są prostopadłe. Prze-
kątna rombu dzieli kąt rombu na
dwie równe części.

Uwaga. Romb jest równoległobokiem, więc jego pole możemy także obliczać,
korzystając ze wzoru na pole równoległoboku.

Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych.

Pole równoległoboku jest równe ilo-
czynowi długości jego boku i wyso-
kości opuszczonej na ten bok.

P = a · h

Przekątne równoległoboku przeci-
nają się w połowie.

Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równole-
głych.

Pole trapezu jest równe połowie ilo-
czynu sumy długości podstaw i wy-
sokości.

P =
(a + b) · h

2

W trapezie równoramiennym, któ-
ry nie jest równoległobokiem, prze-
kątne mają równe długości. Odpo-
wiednie odcinki wyznaczone przez
punkt przecięcia przekątnych też
mają równe długości.
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P Przekątne rombu mają długości 3 i 5. Jaką wysokość ma ten romb?

Wykonujemy rysunek pomocniczy; z własności rombu wyni-
ka, że:
— trójkąt ABO jest prostokątny,
— przyprostokątne tego trójkąta mają długości 3

2 i 5
2 (każda

z nich to połowa odpowiedniej przekątnej rombu).

a2 =
(

5
2

)2
+
(

3
2

)2 Obliczamy długość boku rombu, korzystając z twierdzenia
Pitagorasa dla trójkąta ABO.

a2 = 34
4

a =
√

34
2

Ujemnego rozwiązania równania kwadratowego możemy
nie brać pod uwagę, gdyż a to długość boku.

P = 3·5
2 P = a · h Przedstawiamy pole rombu na dwa sposoby (korzystając

z dwóch różnych wzorów) i zapisujemy odpowiednią rów-
ność.

3·5
2 = a · h

15
2 =

√
34
2 · h

h = 15√
34

Korzystamy z tego, że a =
√

34
2 .

Odp. Wysokość rombu wynosi 15
√

34
34 , czyli około 2,6.

Wiadomo, że każdy kwadrat jest prostokątem, każdy prostokąt jest rów-
noległobokiem, każdy równoległobok jest trapezem itp. Schemat przedsta-
wiony obok pokazuje, jak można pogrupować czworokąty.

C 1. Korzystając ze wzoru na pole trapezu, oblicz pole prostokąta o bokach
długości a i b.

2. Korzystając ze wzoru na pole trapezu, oblicz pole równoległoboku o pod-
stawie a i wysokości h.
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ZADANIA

1. Oblicz pola figur przedstawionych na rysunkach.

2. Które z następujących zdań są prawdziwe?

a) Wszystkie trapezy są równoległobokami.

b) Każdy prostokąt jest równoległobokiem.

c) Każdy kwadrat jest rombem.

d) Pewne romby są kwadratami.

3. Narysowane proste są równoległe. Która z figur ma największe pole, a która
najmniejsze?

4. Oblicz pola figur przedstawionych na rysunkach.
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5. Zapisz wzór pozwalający obliczać:

a) pole kwadratu o danej przekątnej d,

b) obwód kwadratu o danym polu P ,

c) pole rombu o obwodzie b i wysokości h,

d) obwód rombu o danych przekątnych e i f ,
e) pole trapezu równoramiennego o danych podstawach a, b (a > b) i ramieniu r ,

f) obwód trapezu równoramiennego o podstawach a i b (a > b) oraz polu P .

6. Oblicz pole prostokąta o obwodzie 27, w którym stosunek długości boków jest
równy 4 : 5.

7. Jakie pole ma kwadrat, którego przekątna jest o 5 dłuższa od boku?

8. W rombie o obwodzie 20 jedna z przekątnych jest dwa razy krótsza od drugiej.
Jakie pole ma ten romb?

9. Wykaż, że pole dowolnego czworokąta wypukłego, którego przekątne są prosto-
padłe jest równe połowie iloczynu długości przekątnych.

10. Pole pewnego równoległoboku wynosi 36. Jeden z jego boków jest 3 razy krót-
szy od wysokości opuszczonej na ten bok. Oblicz długość tego boku.

11. W trapezie prostokątnym o obwodzie 8 krótsza podstawa i wysokość mają rów-
ne długości. Różnica długości podstaw wynosi 2. Oblicz długości podstaw trapezu.

12. Jedna z przekątnych rombu jest o 6 cm dłuższa od drugiej. Pole tego rombu
jest równe 56 cm2. Oblicz obwód tego rombu.

13. Pole trapezu prostokątnego wynosi 40 cm2. Bok prostopadły do obu podstaw
jest krótszy od jednej z nich o 2 cm, a od drugiej o 4 cm. Oblicz obwód tego trapezu.

14. a) Jakie pole ma romb, w którym jeden z kątów ma 45◦, a bok ma długość a?

b) Jakie pole ma trapez równoramienny, w którym jeden z kątów ostrych ma 60◦,
krótsza podstawa ma długość a, a ramię ma długość 2a?

c) Jaki obwód ma równoległobok o wysokościach a i b, jeśli jeden z kątów ostrych
ma miarę 30◦?

15. Poniżej narysowano cztery kwadraty — każdy o boku 10. Zaznaczono w nich
dwa kwadraty, romb i trójkąt równoboczny. Oblicz długości boków tych figur.

a) b) c) d)
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16. Punkt P jest dowolnie wybranym punktem
prostokąta przedstawionego na rysunku obok.
Wykaż, że pole zacieniowanej figury jest równe
połowie pola prostokąta.

ciekawostka

Kartki formatu A (np. A4 —
używana do drukarek, A5 —
kartka z zeszytu) mają nastę-
pującą własność: jeśli popro-
wadzimy z wierzchołka linię
pod kątem 45◦ (zob. rysunek),
to linia ta ma taką samą dłu-
gość jak dłuższy bok kartki.

17. Przeczytaj ciekawostkę.

a) Jaki jest stosunek dłu-
gości kartki formatu A do
jej szerokości?

b) Kartkę formatu A podzie-
lono na trójkąt prostokąt-
ny równoramienny i trapez.
Ile razy pole trapezu jest
większe od pola trójkąta?

18. Na rysunkach przedstawiono karuzelę w spoczynku i w ruchu. Jak wysoko nad
ziemią znajduje się krzesełko, gdy karuzela się kręci?

19. Popatrz na dwa pierwsze rysunki. Do gałęzi przywiązano linę i zamocowano na
niej deskę o długości 60 cm. Huśtawka wisi 70 cm nad ziemią. Gdy zamiast tej deski
włożono deskę krótszą (zob. trzeci rysunek), huśtawka zawisła 60 cm nad ziemią.
Oblicz długość krótszej deski.

20. Udowodnij, że suma długości przekątnych dowolnego czworokąta wypukłego
jest mniejsza od obwodu tego czworokąta.
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TEST

T1. Przekątna kwadratu ma długość 6. Pole tego kwadratu jest równe:

A. 36 B. 18 C. 6
√

2 D. 6√
2

T2. Na rysunku przedstawiono cztery równoległoboki i dwie równoległe proste.
Dwa boki każdego z równoległoboków są prostopadłe do tych prostych. Który
z równoległoboków ma najmniejsze pole?

A. pierwszy B. drugi C. trzeci D. czwarty

T3. Który wzór pozwala obliczać pole prostokąta o danym boku a i przekątnej d?

A. P = a · d
B. P = a(d − a)

C. P = a·d
2

D. P = a · √d2 − a2

W
IE

LO
K

ĄT
Y

WIELOKĄTY

A 1. Narysuj czworokąt, w którym dwa niesąsiednie boki są prostopadłe.

2. Narysuj pięciokąt, który ma jedną parę boków równoległych.

3. Narysuj sześciokąt, w którym boki są parami równoległe.

4. Narysuj ośmiokąt, w którym dowolne dwa boki są albo prostopadłe, albo
równoległe.

Oto przykłady różnych wielokątów.
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Zwróć uwagę, że do wielokąta należą nie tylko wszystkie punkty tworzące jego
boki, ale też punkty leżące wewnątrz wielokąta.

B Wśród wielokątów narysowanych na sąsiedniej stronie znajdź czworokąt.
Wskaż w nim dwa punkty spełniające warunek: jeśli połączymy je odcinkiem,
to część tego odcinka znajdzie się poza czworokątem. Czy w każdym z pozo-
stałych wielokątów można wskazać takie dwa punkty?

Cztery wielokąty spośród narysowanych na sąsiedniej stronie spełniają wa-
runek: dla dowolnych dwóch punktów wielokąta odcinek, którego końcami
są te punkty, zawiera się w tym wielokącie. Wielokąty spełniające ten wa-
runek nazywamy wielokątami wypukłymi.

Zauważ, że wszystkie kąty wielokąta
wypukłego to kąty o mierze więk-
szej od 0◦ i mniejszej od 180◦ (są
to kąty wypukłe). W wielokącie nie-
wypukłym co najmniej jeden kąt jest
kątem wklęsłym.

C Trzy z kątów czworokąta mają miary 110◦, 60◦, 90◦. Jaką miarę ma czwarty
kąt tego czworokąta?

Wiemy już, że suma miar kątów trójkąta jest równa 180◦, a suma miar
kątów czworokąta wynosi 360◦. Zastanówmy się, co możemy powiedzieć
o sumie miar kątów n-kąta, czyli wielokąta, który ma n wierzchołków
(oczywiście n ≥ 3).

D 1. Narysuj dowolny pięciokąt wypukły. Wybierz dowolny wierzchołek i narysuj
wszystkie wychodzące z niego przekątne. Ile przekątnych narysowałeś? Na ile
trójkątów podzieliły wielokąt narysowane przekątne?

2. Na rysunku obok przedstawiono 11-kąt.
Ile przekątnych poprowadzono z jednego
wierzchołka tego wielokąta? Na ile trójkątów
podzieliły 11-kąt te przekątne? Ile wynosi
suma miar kątów 11-kąta?

Z jednego wierzchołka n-kąta wypukłego można poprowadzić n − 3 prze-
kątne, dzielące ten wielokąt na n − 2 trójkąty. Suma miar kątów tych
trójkątów wynosi (n − 2) · 180◦ i jest równa sumie miar kątów n-kąta. Dla
n-kątów niewypukłych suma miar kątów jest także równa (n − 2) · 180◦ (ale
uzasadnienie tego twierdzenia jest dość skomplikowane).

Możemy zatem korzystać z następującego twierdzenia:

Suma miar kątów n-kąta wynosi (n − 2)·180◦.
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E Narysuj dowolny sześciokąt. Z każdego wierzchołka poprowadź wszystkie wy-
chodzące z niego przekątne. Jeśli dla pewnego wierzchołka jakaś przekątna
została już narysowana, to narysuj ją jeszcze raz, ale innym kolorem. Ile razy
rysowałeś każdą z przekątnych? Ile przekątnych ma sześciokąt?

Wyobraź sobie, że z każdego wierzchołka n-kąta rysujemy wszystkie wy-
chodzące z niego przekątne. Wierzchołków jest n, z każdego wychodzą
n − 3 przekątne, ale każdą rysujemy dwukrotnie. Zatem:

Liczba przekątnych w n-kącie wynosi n(n − 3)
2 .

Uwaga. Niektóre przekątne wielokąta niewypukłego leżą
poza wielokątem.

P Ile przekątnych ma wielokąt, w którym suma miar kątów wynosi 2700◦?

(n − 2) · 180◦= 2700◦
n − 2 = 15

n = 17

Korzystamy z twierdzenia o sumie kątów
n-kąta, aby obliczyć, ile boków ma wielokąt.

Wielokąt, o którym mowa, to 17-kąt.

liczba przekątnych = 17(17 − 3)
2 = 119 Obliczamy, ile przekątnych ma 17-kąt.

Odp. Ten wielokąt ma 119 przekątnych.

ZADANIA

1. Narysuj kwadrat i podziel go:

a) na dwa wielokąty wypukłe,

b) na dwa wielokąty niewypukłe,

c) na dwa wielokąty: jeden wypukły, a drugi niewypukły.

2. a) Narysuj czworokąt niewypukły, który ma dwie pary boków jednakowej długości.

b) Ile co najmniej boków ma wielokąt, który ma dwa kąty wklęsłe?

c) Czy dwa boki wielokąta wypukłego mogą leżeć na jednej prostej?

3. Przyjmijmy, że bok kratki ma długość 1. Oblicz
na dwa sposoby pole wielokąta przedstawionego na
rysunku obok.

Sposób I. Podziel wielokąt na czworokąty lub trój-
kąty, a potem oblicz sumę ich pól.

Sposób II. Znajdź prostokąt, w którym mieści się
wielokąt. Odejmij od pola tego prostokąta pola od-
powiednich figur.
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4. Przyjmijmy, że bok kratki ma długość 1. Oblicz pole każdego z wielokątów,
dzieląc go na figury, których pola potrafisz obliczyć.

5. a) Oblicz sumę miar wszystkich kątów siedmiokąta oraz stukąta.

b) Ile boków ma wielokąt, w którym suma miar kątów wynosi 1080◦?

c) Czy istnieje wielokąt, w którym suma miar wszystkich kątów wynosi 1000◦?

6. Jakie miary mogą mieć kąty wielokąta, w którym każde dwa sąsiednie boki są
prostopadłe? Narysuj sześciokąt, w którym sąsiednie boki są prostopadłe. Uzasad-
nij, że nie istnieje siedmiokąt, w którym każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

7. a) Ile przekątnych ma dziesięciokąt, a ile dwustukąt?

b) Ile boków ma wielokąt, który ma 90 przekątnych?

c) Czy istnieje wielokąt, który ma 30 przekątnych?

d) Czy istnieje wielokąt, który ma tyle samo przekątnych co boków?

8. Z wierzchołka pewnego wielokąta można poprowadzić 15 przekątnych. Oblicz
sumę miar kątów tego wielokąta.

9. Z jednego wierzchołka pewnego wielokąta wypukłego można poprowadzić 100
przekątnych. Uzasadnij, że największy kąt tego wielokąta ma więcej niż 175◦.

10. Wyobraź sobie, że dla każdego kąta n-kąta wypukłego zaznaczamy jeden z ką-
tów przyległych do tego kąta. Uzasadnij, że suma miar wszystkich zaznaczonych
w ten sposób kątów jest równa 360◦.

TEST

T1. Suma miar wszystkich kątów dwunastokąta jest równa:

A. 12 · 180◦ B. 11 · 180◦ C. 10 · 180◦ D. 9 · 180◦

T2. Ile przekątnych ma dziewięciokąt?

A. 54 B. 27 C. 18 D. 9

T3. Ile boków ma wielokąt o 20 przekątnych?

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7
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