
 
 

 

 

 

 

Zestaw 14 

 

 

 

GIMNAZJUM 

1.  Punkty K i L są środkami odpowiednio podstaw AB i CD trapezu ABCD. Punkt P należy do 
odcinka KL. Udowodnij, że trójkąty ADP i BCP mają równe pola. 

 

Trapezy AKLD i KBCL mają jednakowe pola bo mają równe podstawy i wysokości. Oznaczmy 
to wspólne pole przez X. Takie samo pole mają również trójkąty DPL i LPC (pole S), oraz 
trójkąty AKP i KBP (pole T). Każdy z trójkątów ADP i BCP ma więc pole równe X – S – T. 

2. Czy istnieje taki trójkąt ostrokątny, w którym długości wszystkich boków i wszystkich 
wysokości są liczbami całkowitymi? Odpowiedź uzasadnij. 

Takich trójkątów istnieje nieskończenie wiele. Przykładem jest trójkąt równoramienny o 
bokach 30, 25, 25. Jest on ostrokątny, bo kwadrat długości każdego z boków jest mniejszy od 
sumy kwadratów długości pozostałych boków. Jego wysokości mają długości 20, 24, 24. 

3. Wykaż, że jeśli liczby 𝑎 i 𝑏 są dodatnie i mniejsze od 1, to 

𝑎√𝑏 + 𝑏√𝑎 + 1 > 3𝑎𝑏 

Jeśli liczba dodatnia 𝑥 jest mniejsza od 1, to √𝑥 > 𝑥. Mamy więc: 

𝑎√𝑏 > 𝑎𝑏 

𝑏√𝑎 > 𝑎𝑏 
1 > 𝑎𝑏 

Dodając te nierówności stronami dostajemy tezę. 

 

 

 



 
 

LICEUM

1. Niech 𝑝 będzie dowolną liczbą pierwszą. Udowodnij, że reszta z dzielenia liczby 𝑝 przez 30 
nie jest liczbą złożoną. 

Niech 𝑝 = 30𝑘 + 𝑟. Możliwe złożone reszty z dzielenia przez 30 to 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Gdyby reszta była parzysta, to 𝑝 byłoby liczbą parzystą 
większą od 2, a więc nie mogłoby być liczbą pierwszą. Gdyby reszta wynosiła 9, 15, 21 lub 
27, to 𝑝 byłoby liczbą podzielną przez 3, większą od 3, więc znowu nie pierwszą. Gdyby 
reszta wynosiła 25, to 𝑝 byłaby podzielna przez 5. 

2. Wykaż, że niezależnie od wartości parametru 𝑚 równanie 
𝑥3 − (𝑚 + 1)𝑥2 + (𝑚 + 3)𝑥 − 3 = 0 

ma pierwiastek całkowity. 

Liczba 1 jest pierwiastkiem tego równania niezależnie od wartości parametru 𝑚. 

3. Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie 
(𝑎3 + 𝑏3)(𝑎−1 − 𝑏−1)

(𝑎−1 + 𝑏−1)[(𝑎 − 𝑏)2 + 𝑎𝑏]
 

Pomnóżmy licznik i mianownik przez 𝑎𝑏. Dostaniemy wówczas 
(𝑎3 + 𝑏3)(𝑏 − 𝑎)

(𝑎 + 𝑏)[𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2]
=
(𝑎3 + 𝑏3)(𝑏 − 𝑎)

(𝑎3 + 𝑏3)
= 𝑏 − 𝑎 

 

 

 

 

 


