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Zestaw 7. 

 

ROZWIĄZANIA 

 
GIMNAZJUM 

1. W trójkącie prostokątnym suma długości przyprostokątnych wynosi √18, a przeciwprostokątna ma 

długość 4. Oblicz pole tego trójkąta. 

Pole to wynosi 
1

2
.  

Oznaczmy przyprostokątne przez 𝑎 i 𝑏, a przeciwprostokątną przez 𝑐. 

Mamy więc: 

𝑎 + 𝑏 = √18   i    𝑎2 + 𝑏2 = 16   (bo 𝑐 = 4) 

Podnosimy pierwszą równość do kwadratu: 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = 18 

Korzystamy z drugiej równości wstawiając 16 w miejsce 𝑎2 + 𝑏2 . 

16 + 2𝑎𝑏 = 18 

2𝑎𝑏 = 2 

1

2
𝑎𝑏 =

1

2
 

a   
1

2
𝑎𝑏 to przecież pole trójkąta prostokątnego. 

2. Wykaż, że krawędzi sześcianu nie można ponumerować liczbami od 1 do 12 tak, by suma numerów 

krawędzi wychodzących z każdego wierzchołka była taka sama. Czy można spełnić ten warunek 

numerując krawędzie dwunastoma różnymi liczbami ze zbioru {1, 2, 3, …, 13}? 

Załóżmy, że da się ponumerować krawędzie sześcianu zgodnie z warunkami zadania. Każdemu 

wierzchołkowi przypiszmy sumę numerów krawędzi wychodzących z tego wierzchołka. Dodajmy do 

siebie liczby przypisane wierzchołkom. Otrzymamy 156, bo suma liczb od 1 do 12 wynosi 78, a każdej 

takiej liczby użyliśmy dwa razy. Policzmy teraz, ile wynosi liczba przypisana wierzchołkowi. 

156 ÷ 8 = 19,5 

Otrzymaliśmy sprzeczność, bo suma liczb całkowitych jest zawsze całkowita. 

Widzimy więc, że aby pewnymi liczbami dało się ponumerować krawędzie sześcianu zgodnie z 

warunkami zadania, podwojona suma tych liczb musi być podzielna przez 8. Warunek ten spełnia na 

przykład zestaw {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}, a krawędzie sześcianu można ponumerować np. 

tak, jak to zrobił Sebastian: 
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UWAGA! Nie wystarczy pokazać, że zestaw {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} lub jakiś inny spełnia 

kryterium podzielności podwojonej sumy przez 8, bo nie wiemy, czy nie czai się w tym zadaniu czasem 

jakaś inna przeszkoda. Dopiero, gdy podamy przykład ponumerowania krawędzi zgodnie z warunkami 

zadania, zadanie jest w pełni zrobione. 

3. Oblicz pole pięciokąta wypukłego ABCDE, w którym boki AB, CD i EA mają długość 1, a suma długości 

boków BC i DE wynosi 1 oraz kąty ABC i DEA są proste. 

 

Rozwiązanie 1. (Michała) 

Obcinamy trójkąt 𝐴𝐵𝐶 i przyklejamy go do trójkąta 𝐴𝐷𝐸. 

 

Trójkąty 𝐴𝐶𝐷 i 𝐴𝐷𝐶’ są przystające, bo mają bok 𝐴𝐷 wspólny, |𝐴𝐶| = |𝐴𝐶’| oraz |𝐶𝐷| = |𝐷𝐶’| = 1. 

Trójkąt 𝐴𝐷𝐶’ ma podstawę i wysokość równą 1, a więc pole równe 
1

2
. Cały pięciokąt ma więc pole 

równe 1. 

Rozwiązanie 2. (Magdy) 

Ustawmy trójkąt 𝐴𝐵𝐶 obok trójkąta 𝐴𝐷𝐸 tak, żeby wierzchołek 𝐶 pokrył się z wierzchołkiem 𝐷, oraz 

żeby punkty 𝐸𝐷𝐵 były współliniowe: 

 

Otrzymaliśmy kwadrat 𝐴𝐴’𝐵𝐸 o polu 1. Zauważmy, że trójkąt 𝐴𝐴’𝐷 jest przystający do trójkąta 𝐴𝐶𝐷: 

|𝐷𝐴| = |𝐴𝐶|, 𝐴𝐷 jest wspólne, |𝐴𝐴’|  =  |𝐶𝐷| = 1. Pole naszego pięciokąta jest więc równe polu 

kwadratu o boku 1. 
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LICEUM 

1. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele par liczb naturalnych (a, b), dla których liczba 

 4𝑎 + 4𝑏 + 4𝑎+𝑏 
jest kwadratem liczby całkowitej. 

Przyjmijmy, że 𝑎 = 𝑛 i 𝑏 = 2𝑛 + 1. Wówczas 

4𝑎 + 4𝑏 + 4𝑎+𝑏 = 4𝑛 + 42𝑛+1 + 43𝑛+1 = 22𝑛 + 24𝑛+2 + 26𝑛+2 = (2𝑛)2 + 2 ∙ 2𝑛 ∙ 23𝑛+1 + (23𝑛+1)2

= (2𝑛 + 23𝑛+1)2 

2. Punkty E i F leżą odpowiednio na bokach BC i CD prostokąta ABCD, przy czym trójkąt AEF jest 

równoboczny. Wykaż, że suma pól trójkątów ABE i ADF jest równa polu trójkąta CEF. 

Połączmy środki  boków 𝐴𝐷 i 𝐵𝐶 naszego kwadratu (oznaczymy je odpowiednio jako punkty 𝐺 i 𝐻) 

oraz poprowadźmy w trójkącie 𝐴𝐸𝐹 wysokość 𝐸𝐼 (łatwo zauważyć, że punkt 𝐼 leży na odcinku 𝐺𝐻). 

 

Wykażemy, że pole czworokąta 𝐼𝐸𝐶𝐹 jest równe połowie pola kwadratu 𝐴𝐵𝐶𝐷.  

Pokażemy najpierw, że trójkąty 𝐴𝐹𝐷 i 𝐸𝐻𝐼 są podobne. Obydwa są prostokątne. Wykażemy, że kąty 

𝐷𝐴𝐹 i 𝐸𝐼𝐻 są równe. Oznaczmy przez α ∠ 𝐵𝐴𝐼 oraz ∠ 𝐻𝐼𝐹 (są równe jako kąty odpowiadające). 

Wówczas ∠ 𝐷𝐴𝐹 = 90° − 𝛼 oraz ∠ 𝐸𝐼𝐻 = 90° − 𝛼. 

Obliczmy skalę podobieństwa. Jest ona równa 
|𝐸𝐼|

|𝐴𝐹|
=

√3

2
 (stosunek długości wysokości trójkąta 

równobocznego do boku). Stosunek pola trójkąta 𝐸𝐻𝐼 do pola trójkąta 𝐴𝐹𝐷 wynosi więc  
3

4
 . 

Zauważmy, że pole trapezu 𝐺𝐼𝐹𝐷 również stanowi 
3

4
 pola trójkąta 𝐴𝐹𝐷 (trójkąt 𝐴𝐼𝐺 ma pole równe 

1

4
 

pola trójkąta 𝐴𝐹𝐷 jako podobny do niego w skali 1:2). 

Wracamy do pytania: dlaczego pole czworokąta 𝐼𝐸𝐶𝐹 stanowi połowę pola kwadratu 𝐴𝐵𝐶𝐷? Ano 

właśnie dlatego, że trójkąt 𝐸𝐼𝐻 oraz trapez 𝐺𝐼𝐹𝐷 mają jednakowe pola. 

Jesteśmy już gotowi, by rozwiązać nasze zadanie. 

Pole zielone to połowa pola kwadratu minus połowa pola trójkąta równobocznego i pole brązowe to 

też połowa pola kwadratu minus połowa pola trójkąta równobocznego. 
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3. W czworościanie ABCD poprowadzono płaszczyznę przechodzącą przez środki krawędzi AB, BD i CD. 

Wykaż, że płaszczyzna ta dzieli czworościan na dwie bryły o równych objętościach. 

 

Oznaczmy środki krawędzi 𝐴𝐵, 𝐵𝐷 i 𝐶𝐷 odpowiednio przez 𝐸, 𝐹, 𝐺. Dodatkowo oznaczmy przez 𝐻 

środek krawędzi 𝐴𝐶. Najpierw trzeba pokazać, że punkt 𝐻 należy do płaszczyzny 𝐸𝐹𝐺. Odcinki 𝐺𝐹 i 𝐸𝐻 

są równoległe, ponieważ obydwa są równoległe do odcinka 𝐵𝐶. Jako równoległe leżą w jednej 

płaszczyźnie i jest to płaszczyzna wyznaczona przez punkty 𝐸, 𝐹 i 𝐺.  

Przyjrzyjmy się teraz pięciościanowi 𝐻𝐸𝐵𝐹𝐺𝐶. Składa się on z graniastosłupa 𝐻𝐶𝐺𝐸𝐾𝐹 oraz ostrosłupa 

𝐸𝐾𝐹𝐵. Mają one przystające podstawy i równe wysokości, objętość graniastosłupa jest więc trzy razy 

większa od objętości ostrosłupa. Ostrosłup 𝐸𝐾𝐹𝐵 jest z kolei podobny do ostrosłupa 𝐴𝐵𝐶𝐷 w skali 1:2, 

ma więc objętość osiem razy mniejszą. Jeśli przez 𝑉 oznaczymy objętość wyjściowego czworościanu 

𝐴𝐵𝐶𝐷, to objętość pięciościanu 𝐻𝐸𝐵𝐹𝐺𝐶 wynosi: 

1

8
𝑉 +

3

8
𝑉 =

1

2
𝑉 

a więc istotnie płaszczyzna 𝐸𝐹𝐺𝐻 dzieli czworościan 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwie bryły o równych objętościach. 

 


