
 
 

  

 

 

 

Zestaw 13  

 

 
1.  Udowodnij następującą cechę podzielności przez 7: jeśli od liczby odetniemy 

cyfrę jedności i do liczby powstałej z pozostałych cyfr dodamy pięciokrotność 

odciętej cyfry jedności i powstanie w ten sposób liczba podzielna przez 7, to 

wyjściowa liczba też była podzielna przez 7. Na przykład liczba 392 jest 

podzielna przez 7 bo 39 + 5 ∙ 2 = 49 jest podzielne przez 7. 

Oznaczmy przez 𝑏 cyfrę jedności naszej liczby, a przez 𝑎 liczbę utworzoną z 

pozostałych cyfr. 

Nasze twierdzenie można więc za pisać tak: 

Założenie: 𝑦 = 𝑎 + 5𝑏 jest podzielne przez 7 

Teza: 𝑥 = 10𝑎 + 𝑏 jest podzielna przez 7 

Rozwiązanie 1: 

Zauważmy, że 2𝑥 = 2(10𝑎 + 𝑏) = (21𝑎 + 7𝑏) − (𝑎 + 5𝑏) jest liczbą 

podzielną przez 7 jako różnica dwóch liczb podzielnych przez 7. Jeżeli 2𝑥 jest 

podzielne przez 7, to również 𝑥 jest podzielne przez 7 (ma tu znaczenie, że 2 i 7 

to liczby względnie pierwsze) 

Rozwiązanie 2 (przy tych samych oznaczeniach): 

10𝑦 = 10𝑎 + 50𝑏 = 10𝑎 + 𝑏 + 49𝑏 

𝑥 = 10𝑎 + 𝑏 = 10𝑦 − 49𝑏 

Tak więc 𝑥 jest podzielne przez 7 jako różnica dwóch liczb podzielnych przez 7. 

2. W czworokącie wypukłym ABCD przekątne AC i BD są równej długości. 

Punkty M i N są odpowiednio środkami boków AD i BC. Wykaż, ze prosta MN 

tworzy równe kąty z przekątnymi AC i BD. 



 
 

 

Dorysujmy punkty P (środek boku AB) i Q (środek boku CD). Korzystając z 

twierdzenia o odcinku łączącym środki ramion trójkąta udowodnimy, że 

czworokąt PNQM jest rombem (wspomniane twierdzenie orzeka, że odcinek 

łączący środki ramion trójkąta jest równoległy do podstawy i dwa razy od niej 

krótszy). Odcinki MP i NQ obydwa są równoległe do przekątnej BD i dwa razy 

od niej krótsze, a odcinki PN i MQ są równoległe do przekątnej AC i dwa razy od 

niej krótsze. Ponieważ obie przekątne były równej długości, więc w 

czworokącie PNQM wszystkie boki mają jednakową długość. 

Kąt MXD jest równy kątowi MNQ (kąty odpowiadające). Analogicznie kąt NYC 

jest równy kątowi NMQ. Kąty NMQ i MNQ są równe z własności rombu, więc 

kąty MXD i NYC też są równe. 

 

3. Punkt 𝑀 jest środkiem przeciwprostokątnej 𝐴𝐵 trójkąta prostokątnego 𝐴𝐵𝐶. 

Symetralna odcinka 𝐶𝑀 przecina proste 𝐴𝐶 i 𝐵𝐶 odpowiednio w punktach 𝐾 i 

𝐿. Wykaż, że  𝐴𝐾2 + 𝐵𝐿2 = 𝐾𝐿2 

 



 
 

Punkt 𝐿 odbijamy w symetrii względem punktu 𝑀. Czworokąt 𝐴𝐿𝐵𝐿’ jest 

równoległobokiem, bo jego przekątne dzielą się na pół. Więc 𝐴𝐿’ = 𝐵𝐿. 

Trójkąt 𝐾𝐿𝐿’ jest równoramienny, bo odcinek 𝐾𝑀 jest w nim wysokością (kąt 

𝐾𝑀𝐿 jest prosty jako obraz kąta prostego 𝐾𝐶𝐿 w symetrii względem prostej 

𝐾𝐿), a ta wysokość opada w połowie podstawy. Więc 𝐾𝐿 = 𝐾𝐿’. 

Kąt 𝐾𝐴𝐿’ jest prosty, bo 𝐴𝐿’ jest równoległe do 𝐵𝐶 (pamiętamy, że 𝐴𝐿𝐵𝐿’ jest 

równoległobokiem). 

Teraz wystarczy zastosować twierdzenie Pitagorasa do trójkąta 𝐴𝐾𝐿’. 

 


