
 
 

 

 

 

 

Zestaw 12 

 

 

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE 

1. Dany jest czworokąt wypukły 𝐴𝐵𝐶𝐷 o polu 𝑆. Punkt 𝐴 jest środkiem odcinka 𝐷𝐸, punkt 𝐵 

jest środkiem odcinka 𝐴𝐹, 𝐶 jest środkiem odcinka 𝐵𝐺, zaś 𝐷 jest środkiem odcinka 𝐶𝐻. 

Oblicz pole czworokąta 𝐸𝐹𝐺𝐻. 

W rozwiązaniu skorzystamy z faktu, że jeżeli dwa trójkąty mają równe podstawy i wspólną 

wysokość, to mają jednakowe pola. 

 

Trójkąty 𝐴𝐵𝐶 i 𝐵𝐹𝐶 mają jednakowe pola bo 𝐴𝐵 = 𝐵𝐹 i wysokość opuszczona z 

wierzchołka 𝐶 jest dla nich wspólna. Podobnie pokażemy, że trójkąty 𝐵𝐹𝐶 i 𝐹𝐶𝐺 mają 

równe pola. Wynika stąd, że trójkąt 𝐵𝐹𝐺 ma pole dwa razy większe niż trójkąt 𝐴𝐵𝐶. 

Podobnie pokażemy, że trójkąt 𝐸𝐷𝐻 ma pole dwa razy większe niż trójkąt 𝐴𝐶𝐷.  

Ponieważ trójkąty 𝐴𝐵𝐶 i 𝐴𝐶𝐷 dają w sumie czworokąt 𝐴𝐵𝐶𝐷, suma pól trójkątów 𝐵𝐹𝐺 i 

𝐸𝐷𝐻 wynosi 2𝑆. W podobny sposób, tym razem dzieląc czworokąt ABCD na trójkąty ABD i 

BCD, można wykazać, że suma pól trójkątów 𝐸𝐹𝐴 i 𝐶𝐺𝐻 wynosi 2𝑆.  

Ostatecznie pole czworokąta 𝐸𝐹𝐺𝐻 wynosi 5𝑆. 

2. Trójkąt podzielono dwoma liniami na cztery części, jak na rysunku. Pola trzech z nich 

wynoszą 3, 6 i 4. Oblicz pole czwartej części.  



 
 

 

Część, której pole mamy obliczyć podzielmy na dwa trójkąty, których pola oznaczymy przez 

𝑥 i 𝑦. 

Z twierdzenia mówiącego, że stosunek pól trójkątów w równych wysokościach jest równy 

stosunkowi podstaw zachodzą następujące proporcje. 
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Traktujemy powyższe jako układ równań, rozwiązujemy i dostajemy 𝑥 = 4,5 , 𝑦 = 5. 

3. Udowodnij, że jeżeli 𝑛 jest liczbą naturalną, to 
𝑛6−2𝑛4+𝑛2

36
 również. 

𝑛6 − 2𝑛4 + 𝑛2
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=
(𝑛3 − 𝑛)2
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Liczby 𝑛 − 1, 𝑛, 𝑛 + 1 to trzy kolejne liczby naturalne, więc jest wśród nich liczba parzysta i 

liczba podzielna przez 3. Oznacza to, że ich iloczyn jest podzielny przez 6, a kwadrat tego 

iloczynu przez 36. 

 

KLASY TRZECIE 

1.  Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC. Punkty D, E, F są punktami symetrycznymi do 

punktu P odpowiednio względem prostych BC, CA, AB. Wykaż, że jeżeli trójkąt DEF jest 

równoboczny, to proste AD, BE, CF przecinają się w jednym punkcie. 

 

Z własności symetrii wynika, że AF=AP=AE. To, wraz z równością boków FD i ED oznacza, że 

czworokąt AFDE jest deltoidem, więc prosta AD jest symetralną boku EF. Podobnie 

pokażemy, że BE jest symetralną boku FD, a CF symetralną boku ED. Nasze proste 



 
 

przecinają się więc w jednym punkcie, bo symetralne boków trójkąta przecinają się w 

jednym punkcie. 

2. Dany jest czworokąt wypukły ABCD. Punkty K i L są odpowiednio środkami boków AB i CD. 

Wykaż, że jeżeli pola czworokątów BCLK i DAKL są równe, to czworokąt ABCD jest trapezem. 

 

Trójkąty DKL i LKC mają równe pola, więc z założenia o równości pól czworokątów BCLK i 

DAKL wynika równość pól trójkątów AKD i KBC. Mają one równe podstawy, więc również 

równe wysokości, a to wystarczy, by czworokąt ABCD był trapezem.  

3. Okrąg K o środku w punkcie I jest styczny do ramion kąta wypukłego XAY w punktach S i 

T. Udowodnij, że środek okręgu wpisanego w trójkąt SAT leży na okręgu K. 

 

Niech K będzie środkiem łuku ST jak na rysunku. Udowodnimy, że jest to punkt przecięcia 

dwusiecznych kątów AST i ATS, a więc środek okręgu wpisanego w trójkąt AST. Trójkąt SKT 

jest równoramienny, kąt KST jest więc równy kątowi STK, a ten z kolei równy kątowi ASK z 

twierdzenia o kącie wpisanym i dopisanym. Podobnie udowodnimy, że TK jest dwusieczną. 

 

 


