
 
 

 

 

 

 

Zestaw 10 

 

 

 

1. Punkt M jest środkiem boku AB trójkąta ABC. Na odcinku CM znajduje się taki punkt D, 
że AC =BD. Wykaż, że ∢MCA = ∢MDB. 

Odbijmy punkt C w symetrii względem punktu M. 

 

Czworokąt AC’BC jest równoległobokiem, więc kąt ∢CC’B = ∢ACC’ oraz C’B = AC = BD. 
Trójkąt DC’B jest więc równoramienny, więc ∢C’DB = ∢ CC’B. 

2. Dane są dodatnie liczby całkowite 𝑎 i 𝑏. Wykaż, że jeżeli liczba 𝑎2  jest podzielna przez 
liczbę 𝑎 + 𝑏, to także liczba 𝑏2 jest podzielna przez liczbę 𝑎 + 𝑏. 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) 
𝑏2 = 𝑎2 − (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) 

Prawa strona jest podzielna przez (𝑎 + 𝑏), więc lewa też. 

3. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, którego wysokości przecinają się w punkcie H. Punkty 

K i L są spodkami wysokości opuszczonych odpowiednio z wierzchołków A i B, a punkt M 

jest środkiem odcinka AB. Okręgi opisane na trójkątach ABH i CKL przecinają się w punkcie 

P różnym od H. Wykaż, że punkty C, M, P leżą na jednej prostej. 

Odbijmy punkt C w symetrii względem punktu M. Udowodnimy, że obraz punktu C (punkt 
C’) leży na okręgu opisanym na trójkącie ABH. 



 
 

  
Jeśli kąt przy wierzchołku C oznaczymy przez , to kąt LHK ma miarę 180- (bo kąty CLH i 

CKH są proste). Kąt AC’B też ma miarę  bo czworokąt AC’BC jest równoległobokiem. 
Oznacza to, że na czworokącie AC’BH można opisać okrąg i jest to oczywiście okrąg opisany 
na trójkącie ABH.  

Ponieważ suma kątów HLC i HKC wynosi 180, punkt H należy do okręgu opisanego na 
trójkącie LKC. W okręgu opisanym na trójkącie LKC odcinek CH jest średnicą (bo kąty CLH i 
CKH są proste), a w okręgu opisanym na trójkącie ABH odcinek HC’ jest średnicą (jeżeli BL 
jest prostopadłe do AC, to też do BC’, analogicznie dla AK) 

 

Kąty HPC i HPC’ są więc proste, jako oparte na średnicach, a kąt CPM jest półpełny, co 
dowodzi tezy. 


