
 
 

 

 

 

 

Zestaw 13 

 

 

 

1. Liczby 𝑎, 𝑏, 𝑐 to dodatnie liczby wymierne spełniające równość 

 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 = 𝑎𝑏𝑐 .  

Udowodnij, że liczba  √(𝑎3 + 𝑏𝑐)(𝑏3 + 𝑐𝑎)(𝑐3 + 𝑎𝑏)   jest wymierna. 

Pomnóżmy równość 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 = 𝑎𝑏𝑐 obustronnie przez 𝑎. Dostajemy 

 𝑎3 + 𝑎𝑏2 + 𝑎𝑐2 = 𝑎2𝑏𝑐. Stąd 𝑎3 = 𝑎2𝑏𝑐 − 𝑎𝑏2 − 𝑎𝑐2. 

Wyrażenie 𝑎3 + 𝑏𝑐 jest więc równe 𝑎2𝑏𝑐 − 𝑎𝑏2 − 𝑎𝑐2 + 𝑏𝑐 = (𝑎𝑐 − 𝑏)(𝑎𝑏 − 𝑐). W 

podobny sposób dostaniemy 𝑏3 + 𝑐𝑎 = (𝑎𝑏 − 𝑐)(𝑏𝑐 − 𝑎) oraz 

 𝑐3 + 𝑎𝑏 = (𝑎𝑐 − 𝑏)(𝑏𝑐 − 𝑎) 

Ostatecznie: 

√(𝑎3 + 𝑏𝑐)(𝑏3 + 𝑐𝑎)(𝑐3 + 𝑎𝑏) = √(𝑎𝑏 − 𝑐)2(𝑏𝑐 − 𝑎)2(𝑎𝑐 − 𝑏)2

= |(𝑎𝑏 − 𝑐)(𝑏𝑐 − 𝑎)(𝑎𝑐 − 𝑏)| 

2. Dany jest prostokąt ABCD. Punkt P jest środkiem boku AB, a punkt Q jest rzutem 

prostokątnym punktu C na prostą PD. Udowodnij, że trójkąt QBC jest równoramienny. 

 

Rozwiązanie 1 

Czworokąt PBCQ jest cykliczny, bo kąty PBC i CQP są proste. Oznaczmy przez α kąt CQB. 

Wówczas tę samą miarę ma kąt CPB (oparte na tym samym łuku), kąt APD (trójkąty APD i 

BPC są przystające) i kąt QDC (kąty naprzemianległe). Trójkąt DQC jest prostokątny, więc 

kąt QCD ma miarę 90-α, a kąt QCB - α. Czyli faktycznie trójkąt QBC jest równoramienny. 

 



 
 

Rozwiązanie 2 (Kuby): 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Na rysunku wszystkie okręgi mają promień 1. Jakie jest pole trójkąta? 

 

Trójkąt KLM jest podobny do trójkąta ABC. Ma on boki 6, 8, 10, a więc boki trójkąta ABC 

możemy oznaczyć 3x, 4x, 5x. Trójkąt APQ też jest podobny do trójkąta ABC. Jest to trójkąt 

o bokach 3y, 4y, 5y, którego okrąg wpisany ma promień 1, więc korzystając ze wzoru na 

promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny łatwo wyliczyć, że ma on boki: AP=4, 

PQ=3, AQ=5. Po nietrudnych rachunkach wyliczamy, że AB=12 i BC=9. Nasz trójkąt ma więc 

pole równe 54. 

 

 

   


