
 
 

 

 

 

 

Zestaw 24 

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE 

1. W trapezie ABCD, w którym AD || BC, zachodzą równości |AB|=|BC|, |AC|=|CD|  

oraz |BC|+|CD|=|AD|. Wyznacz kąty tego trapezu. 

 

Na boku AD wyznaczamy punkt E taki, że |AE| = |BC| i |ED| = |CD|. Czworokąt AECB jest 

wówczas rombem. Kąty BAC i BCA są równe bo trójkąt ABC jest równoramienny. Kąty BCA i 

CAE są równe bo są to kąty naprzemianległe. Kąty BAE i CED są równe bo są to kąty 

odpowiadające. Kąty CED i ECD są równe    bo trójkąt EDC jest równoramienny. W trójkącie 

EDC suma kątów wynosi 5α, czyli kąt α ma miarę 36°. Pozostałe kąty już teraz łatwo 

policzyć, mają one miary: 72°, 108° i 144°. 

2. Punkt 𝑀 jest środkiem boku 𝐴𝐵 trójkąta 𝐴𝐵𝐶. Na środkowej 𝐶𝑀 znajduje się taki punkt 

𝐷, że 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷. Udowodnij, że ∡𝑀𝐶𝐴 = ∡𝑀𝐷𝐵.  

 

Gdy w zadaniu o trójkątach pojawia się środkowa, wiele pożytku może przynieść 

zastosowanie symetrii środkowej.  



 
 

Przekształćmy nasz trójkąt w symetrii względem punktu 𝑀. Otrzymamy wówczas 

równoległobok 𝐴𝐶’𝐵𝐶. 𝐵𝐶’ = 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷, a więc trójkąt 𝐶’𝐵𝐷 jest równoramienny, z czego 

wynika, że kąty 𝑀𝐷𝐵 i 𝑀𝐶’𝐵 są równe, a że ∡𝑀𝐶𝐴 = ∡𝑀𝐶′𝐵, więc równe są również kąty 

𝑀𝐶𝐴 i 𝑀𝐷𝐵. 

3. W czworokącie wypukłym ABCD przekątne AC i BD są równej długości. Punkty M i N są 

odpowiednio środkami boków AD i BC. Wykaż, ze prosta MN tworzy równe kąty z 

przekątnymi AC i BD. 

 

Dorysujmy punkty P (środek boku AB) i Q (środek boku CD). Korzystając z twierdzenia o 

odcinku łączącym środki ramion trójkąta udowodnimy, że czworokąt PNQM jest rombem 

(wspomniane twierdzenie orzeka, że odcinek łączący środki ramion trójkąta jest równoległy 

do podstawy i dwa razy od niej krótszy). Odcinki MP i NQ obydwa są równoległe do 

przekątnej BD i dwa razy od niej krótsze, a odcinki PN i MQ są równoległe do przekątnej AC i 

dwa razy od niej krótsze. Ponieważ obie przekątne były równej długości, więc w 

czworokącie PNQM wszystkie boki mają jednakową długość. 

Kąt MXD jest równy kątowi MNQ (kąty odpowiadające). Analogicznie kąt NYC jest równy 

kątowi NMQ. Kąty NMQ i MNQ są równe z własności rombu, więc kąty MXD i NYC też są 

równe. 

KLASY TRZECIE 

1. Rozłączne okręgi 𝑂1 i 𝑂2 o równych promieniach są styczne wewnętrznie do okręgu 𝑂 w 

punktach odpowiednia A i B. Punkt P należy do okręgu 𝑂, proste PA i PB przecinają okręgi 

𝑂1 i 𝑂2 odpowiednio w drugich punktach C i D. Udowodnij, że proste AB i CD są równoległe. 

 



 
 

Rozważmy jednokładność o środku w punkcie A, która przekształca okrąg 𝑂1na okrąg 𝑂. 

Obrazem punktu C w tej jednokładności jest punkt P. Następnie rozważmy jednokładność o 

środku w punkcie B, która przekształca okrąg 𝑂2 na okrąg 𝑂. Tu obrazem punktu D jest też 

punkt P. Ponieważ okręgi 𝑂1 i 𝑂2 są przystające obie te jednokładności mają tę samą skalę. 

Oznacza to, że 
𝐴𝑃

𝐴𝐶
=

𝐵𝑃

𝐵𝐶
 i teza zadania wynika z twierdzenia odwrotnego do Talesa. 

2. Dany jest sześciokąt wypukły ABCDEF. Udowodnij, że środki ciężkości trójkątów ABC, BCD, 

CDE, DEF, EFA, FAB tworzą sześciokąt o przeciwległych bokach równych i równoległych. 

 

Pokażemy, odcinki łączące środki ciężkości trójkątów BCD i CDE oraz środki trójkątów EFA i 

FAB są równe i równoległe. W pozostałych przypadkach będzie podobnie. 

Rozważmy jednokładność o środku w środku odcinka CD i skali 
1

3
. Przekształca ona 

przekątną BE na odcinek PQ. Podobnie jednokładność o środku w środku odcinka AF 

przekształca BE na SR. Odcinki PQ i SR są więc oba równoległe do BE i trzy razy od BE 

krótsze. 

3. Wykaż, że w dowolnym trójkącie proste równoległe do dwusiecznych, poprowadzone 

przez środki przeciwległych boków, przecinają się w jednym punkcie. 

 



 
 

Każda czerwona prosta jest obrazem odpowiedniej dwusiecznej w jednokładności o środku 

w środku ciężkości trójkąta ABC i skali −
1

2
. Skoro dwusieczne przecinają się w jednym 

punkcie, to i czerwone proste też (jednokładność zachowuje ilość punktów wspólnych). 


