
Zestaw 3.

ROZWIĄZANIA

GIMNAZJUM

1. Liczbę 5797 rozłóż na sumę dwóch składników tak, aby jeden ze składników miał na końcu zero i 
aby po skreśleniu tego zera otrzymać drugi składnik tej sumy.

Z warunków zadania wynika, że jeden ze składników jest 10 razy większy od drugiego. Można 
więc ułożyć równanie:

10x + x = 5797
którego rozwiązaniem jest liczba 527. Szukane liczby to 527 i 5270.

2. Rozwiąż układ równań:

Dany układ równań najprościej jest rozwiązać robiąc podstawienie 
1
x
=a ,

1
y
=b . Dostajemy 

wówczas łatwy układ równań:
15a – 7b = 9
4a +9b = 35

którego rozwiązaniami są liczby a = 2 i b = 3. Stąd wynika, że x = 
1
2

, a y =
1
3

.

Uczniowie klas pierwszych jeszcze nie przerabiali układów równań, ale mam nadzieję, że 
zainteresują się tym tematem :)

3. W trójkącie prostokątnym środkowa poprowadzona z wierzchołka kąta prostego jest równa 10 i 
dzieli kąt prosty w stosunku 1 : 2. Oblicz pole trójkąta.

Środkowa podzieliła kąt prosty na kąty o miarach 30 i 60. Ponieważ w trójkącie prostokątnym 
środkowa poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość równą połowie długości 
przeciwprostokątnej, dzieli ona trójkąt na dwa trójkąty równoramienne. Stąd wynika, że nasz 
wyjściowy trójkąt ma kąty ostre równe 60 i 30, jest więc połową trójkąta równobocznego o boku 
20 i jego pole wynosi 50 √3 .
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LICEUM

1. Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku 1. Dla punktu X wewnątrz tego trójkąta przez pX 
oznaczamy sumę pól trójkątów XACX, XBAX oraz XCBX, gdzie AX, BX, CX są rzutami prostokątnymi 
punktu X odpowiednio na boki BC, CA, AB (trójkąty zaznaczone na rysunku na szaro). Znaleźć 
zbiór wszystkich możliwych wartości wyrażenia pK – pL dla punktów K, L z wnętrza trójkąta ABC.

Jak to zwykle w geometrii bywa, wystarczy coś dorysować i zadanie robi się proste. W tym 
wypadku tym czymś są trzy odcinki równoległe do boków trójkąta i przechodzące przez punkt X 
(zob. rysunek). Podzieliły one nasz trójkąt na trzy trójkąty równoboczne i trzy równoległoboki. 
Każda z tych figur jest w połowie szara, a w połowie biała, bo wysokość w trójkącie 
równobocznym, a przekątna w równoległoboku dzielą każdą z tych figur na dwie części o równych 
polach. Niezależnie więc od wyboru punktu X, suma pól szarych trójkątów jest stała i równa 
połowie pola wyjściowego trójkąta. Wartość wyrażenia pK – pL dla punktów K, L z wnętrza trójkąta 
ABC wynosi więc zawsze 0.

Uwaga. Nie wystarczy znaleźć sumę długości podstaw trójkątów i sumę długości ich wysokości, 
aby jednoznacznie określić sumę ich pól. Weźmy z jednej strony dwa trójkąty o podstawach 4 i 
wysokościach 4, a z drugiej strony dwa trójkąty o podstawach 1 i 7 i o wysokościach odpowiednio 
1 i 7. W obydwu przypadkach suma podstaw wynosi 8 i suma wysokości wynosi 8. W pierwszym 
przypadku suma pól wynosi 16, a w drugim 25. 

2. W trójkąt ostrokątny ABC o polu S wpisano kwadrat KLMN o polu P w taki sposób, że punkty K i
L leżą na boku AB, a punkty M i N leżą odpowiednio na bokach BC i CA. Oblicz sumę długości 
boku AB i wysokości trójkąta ABC poprowadzonej z wierzchołka C.

Oznaczmy przez a bok AB, przez h wysokość CD i przez √P długość boku kwadratu KLMN. 
Trójkąty ABC i NMC są podobne (mają równe kąty) więc stosunki ich podstaw są równe stosunkom
wysokości:

√P
a

=
h−√P

h
ah−a√P=h√P
ah=a√P+h√P
2S=a√P+h√P

a+h=
2 S

√P
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3. Pewna grupa liczy 2n+1 osób. Każdy człowiek w tej grupie ma dokładnie n znajomych 
i n nieznajomych. Udowodnij, że n jest liczbą parzystą.

Policzmy, ile jest w tej grupie relacji znajomości. Każda z 2n+1 osób ma n znajomych, ale mnożąc 

2n+1 przez n policzymy każdą znajomość dwa razy. Relacji znajomości jest więc 
(2 n+1)n

2
. Jest

to liczba całkowita, licznik więc jest liczbą parzystą, ale dla dowolnego n czynnik 2n+1 jest 
nieparzysty. Parzysty więc jest czynnik n.
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