
 
 

 

 

 

 

Zestaw 22 

 

1. Punkt 𝑀 jest środkiem boku 𝐴𝐵 trójkąta 𝐴𝐵𝐶. Na bokach 𝐴𝐶 i 

𝐵𝐶 trójkąta 𝐴𝐵𝐶 zbudowano, po jego zewnętrznej stronie, takie trójkąty 

prostokątne 𝐴𝐶𝐾 i 𝐵𝐶𝐿, że  ∢𝐴𝐾𝐶 = ∢𝐵𝐿𝐶 = 90° oraz ∢𝐶𝐴𝐾 = ∢𝐶𝐵𝐿. 

Wykaż, że 𝑀𝐾 = 𝑀𝐿. 

 

Punkty P i Q to odpowiednio środki boków AC i BC. Pokażemy, że odcinki 

MK i ML są równej długości bo trójkąty MPK i MLQ są przystające z cechy 

bkb. QL=BQ=MP (pierwsza równość z własności trójkąta prostokątnego, 

druga, bo MBQP jest równoległobokiem). Analogicznie udowodnimy, że 

KP=AP=MQ. Dla dowodu, że kąty KPM i MQL są równe zauważmy, że 

∢𝐴𝑃𝐾 = ∢𝐵𝑄𝐿 bo trójkąty ACK i BCL są podobne oraz ∢𝐴𝑃𝑀 = ∢𝑀𝑄𝐵 

bo trójkąty AMP i MBQ są przystające. 

2. W sześciokącie wypukłym 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 zachodzą równości ∢𝐵𝐶𝐷 =

∢𝐸𝐹𝐴 = 90°. Udowodnij, ze obwód czworokąta 𝐴𝐵𝐷𝐸 jest nie mniejszy 

od 2 · 𝐶𝐹. 

Lemat: W czworokącie ABCD odcinek łączący środki boków AB i CD ma 

długość mniejszą lub równą średniej arytmetycznej długości boków BC i 

DA. Łatwo udowodnisz lemat, jeśli przyjrzysz się uważnie rysunkowi: 



 
 

 

Dowód twierdzenia: 

 

Z własności trójkąta prostokątnego 𝐶𝑄 =
1

2
𝐵𝐷 i 𝑃𝐹 =

1

2
𝐸𝐴. W połączeniu 

z lematem dostajemy 𝑂𝑏𝑤𝐴𝐵𝐷𝐸 ≥ 2𝐶𝑄 + 2𝑄𝑃 + 2𝑃𝐹 ≥ 2𝐶𝐹. 

 

3. W trójkącie 𝐴𝐵𝐶 (𝐴𝐵 < 𝐴𝐶) punkt 𝑋 jest rzutem prostokątnym punktu 

𝐵 na dwusieczną kąta 𝐵𝐴𝐶. Punkty 𝑀 i 𝑁 są środkami odpowiednio boków 

𝐴𝐵 i 𝐵𝐶. Pokazać, że punkty 𝑀, 𝑋 i 𝑁 są współliniowe. 

 

Oznaczmy kąt BAC przez 2α. Odcinek MN jest równoległy do odcinka AC, 

więc kąt BMN też ma miarę 2α. Jeśli pokażemy, że kąt BMX ma miarę 2α, 

będzie to oznaczało, że punkt X leży na odcinku MN. 



 
 

Trójkąt ABX jest prostokątny. Punkt M jest więc środkiem okręgu 

opisanego na tym trójkącie, czyli odcinki AM i MX mają tę samą długość. 

Trójkąt AMX jest równoramienny, więc kąt MXA ma miarę α. Kąt BMX jako 

kąt zewnętrzny w trójkącie AMX ma miarę 2α. Zrobione. 

 


