
 
 

  

 

 

 

Zestaw 18  

 

1.  Dany jest punkt A, prosta 𝑘 oraz okrąg . Skonstruuj takie punkty B i C 

leżące odpowiednio na prostej 𝑘 i okręgu , że trójkąt ABC jest równoboczny. 

Podaj opis konstrukcji i uzasadnienie jej poprawności.  

Czy konstrukcja jest zawsze wykonalna?  

 

Obracamy okrąg  wokół punktu A o 60. Oznaczamy przez B punkt przecięcia 

prostej 𝑘 i obrazu okręgu  (takie punkty mogą być dwa, stąd nasze zadanie 

może mieć dwa rozwiązania). Następnie budujemy trójkąt równoboczny na 

podstawie AB. Dlaczego konstrukcja jest poprawna? Wystarczy zauważyć, że w 

naszym obrocie punkt B jest obrazem punktu C (odcinki AB i AC są równe i 

między nimi mamy kąt 60). 

Konstrukcja nie zawsze jest wykonalna. Aby była, obraz okręgu  w obrocie o 

60 wokół punktu A musi przeciąć prostą 𝑘. 

2. Wewnątrz trójkąta równobocznego ABC obrano punkt P taki, że 𝐴𝑃 = 𝑎, 

𝐵𝑃 = 𝑏, 𝐶𝑃 = 𝑐, gdzie 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2.  Wyznacz miarę kąta APB oraz (dla klasy 

drugiej) długość boku trójkąta ABC.  



 
 

 

Obracamy trójkąt ABC wokół punktu A o 60 tak, żeby punkt C przeszedł na 

punkt B. Trójkąt APP’ jest równoboczny (dlaczego?), więc 𝑃𝑃’ = 𝑎. Z 

twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa wnosimy, że kąt P’PB jest prosty. To 

oznacza, że kąt APB ma 150.  

Bok AB policzymy z twierdzenia cosinusów: 

𝐴𝐵 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑎𝑏√3 

3. Znajdź wszystkie czterocyfrowe palindromy, które mogą być zapisane jako 

suma dwóch trzycyfrowych palindromów. Palindrom to liczba, która czytana z 

lewej i prawej strony jest taka sama np. 3017103. 

Niech 𝑎𝑏𝑏𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ będzie szukanym palindromem. Ponieważ suma dwóch liczb 

trzycyfrowych nie przekracza 1998, więc 𝑎 = 1. Niech 1𝑏𝑏1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑐𝑑𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑒𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅. 

Wówczas 

1001 + 110𝑏 = 101(𝑐 + 𝑒) + 10(𝑑 + 𝑓) 

Ostatnia cyfra lewej strony wynosi 1, więc ostatnia cyfra prawej też. To 

oznacza, że 𝑐 + 𝑒 = 11 (𝑐 i 𝑒 nie mogą być zerami, a ponieważ są to cyfry, ich 

suma nie przekracza 18). Dostajemy: 

1001 + 110𝑏 = 101 ∙ 11 + 10(𝑑 + 𝑓) 

11(𝑏 − 1) = 𝑑 + 𝑓 

Znowu, ponieważ 𝑑 + 𝑓 nie przekracza 18, 𝑏 − 1 może się równać 0 lub 1, czyli 

𝑏 równa się 1 lub 0. Obie opcje są możliwe:  

1111 = 404 + 707, 1221 = 464 + 757 

Uwaga! Jeśli nie wskażemy konkretnego rozkładu 1111 i 1221 na sumę dwóch 

palindromów trzycyfrowych to rozwiązanie jest niekompletne (pokazaliśmy, że 

powinno dać się zrobić, ale nie zrobiliśmy). 


