
 
 

  

 

 

 

Zestaw 26 

 

1.  Wykaż, że jeżeli w czworościanie wszystkie wysokości przecinają się w 

jednym punkcie, to równoległościan opisany na tym czworościanie jest 

rombościanem (wszystkie jego ściany są rombami) 

Zauważmy, że wystarczy wykazać, że w czworościanie, w którym wysokości 

przecinają się w jednym punkcie przeciwległe krawędzie są prostopadłe 

(oznacza to bowiem, że ściany równoległościanu opisanego mają prostopadłe 

przekątne) 

 

Pokażemy, że jeżeli wysokości DE i CF się przecinają, to krawędzie AB i CD są 

prostopadłe. Podobnie będzie w przypadku pozostałych par krawędzi. 

Proste DE i CF wyznaczają płaszczyznę, do której należy prosta CD. Pokażemy, 

że prosta AB jest do niej prostopadła. Istotnie, jest tak, bo jest prostopadła do 

prostej DE (bo należy do płaszczyzny ABC) i do prostej CF (bo należy do 

płaszczyzny ABD). 



 
 

2. Skonstruuj trójkąt mając dane jego dwa kąty i obwód. Podaj opis konstrukcji i 

uzasadnienie jej poprawności. 

Konstruujemy bylejaki trójkąt KLM o zadanych kątach. Trójkąt ABC, którego 

szukamy będzie do niego podobny. Możemy teraz skonstruować trójkąt 

prostokątny, którego jedną przyprostokątną będzie obwód trójkąta KLM, a 

drugą – obwód trójkąta ABC. Stosując twierdzenie Talesa dzielimy obwód 

trójkąta ABC w stosunku równym stosunkowi boków trójkąta KLM (mam 

nadzieję, że taki podział potraficie wykonać) i z otrzymanych odcinków 

konstruujemy trójkąt. Konstrukcja jest wykonalna, gdy suma zadanych kątów 

jest mniejsza od 180°. Trójkąt ABC da się skonstruować, bo skoro boki trójkąta 

KLM spełniają nierówność trójkąta, to boki trójkąta ABC też (są do nich 

proporcjonalne). Konstrukcja jest poprawna bo: 1) obwód się zgadza (wynika z 

opisu konstrukcji); 2) kąty się zgadzają, bo trójkąt ABC jest podobny do trójkąta 

KLM. 

3. Wykaż, że jeśli liczba 𝑎 nie dzieli się przez 5, to liczba 

𝑎8 + 3𝑎4 − 4 jest podzielna przez 100. 

𝑎8 + 3𝑎4 − 4 = 𝑎8 − 𝑎4 + 4𝑎4 − 4 = (𝑎4 + 4)(𝑎2 + 1)(𝑎 + 1)(𝑎 − 1)  

Pokażemy, że przy założeniu, że 𝑎 nie dzieli się przez 5, nasza liczba jest 

podzielna przez 4 i przez 25.  

Jeśli 𝑎 jest parzyste, to (𝑎4 + 4) dzieli się przez 4. Jeśli 𝑎 jest nieparzyste, to 

przez 4 dzieli się (𝑎 + 1)(𝑎 − 1). 

Co do podzielności przez 25 rozważmy 4 przypadki. 

Jeśli 𝑎 = 5𝑘 + 1, to (𝑎4 + 4) i (𝑎 − 1) dzielą się przez 5. 

Jeśli 𝑎 = 5𝑘 + 2, to (𝑎4 + 4) i (𝑎2 + 1) dzielą się przez 5. 

Jeśli 𝑎 = 5𝑘 + 3, to (𝑎4 + 4) i (𝑎2 + 1) dzielą się przez 5. 

Jeśli 𝑎 = 5𝑘 + 4, to (𝑎4 + 4) i (𝑎 + 1) dzielą się przez 5. 

 

 

 


