
 
  

GIMNAZJUM  

1. Punkty 𝐾 i 𝐿 leżą na bokach 𝐴𝐷 i 𝐵𝐶 równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷, przy czym 𝐴𝐾 = 𝐿𝐶. Punkt 𝑃 

leży na boku 𝐶𝐷. Pokazać, że jeśli prosta 𝐾𝐿 przecina proste 𝐴𝑃 i 𝐵𝑃 odpowiednio w punktach 𝑀 i 

𝑁, to pole trójkąta 𝑃𝑀𝑁 jest równe sumie pól trójkątów 𝐴𝐾𝑀 i 𝐵𝐿𝑁.  

  

Czworokąty 𝐴𝐵𝐿𝐾 i 𝐾𝐿𝐶𝐷 są przystające (by się o tym przekonać, wystarczy jeden z nich 

przekształcić w symetrii względem punktu przecięcia przekątnych równoległoboku i zobaczyć, że 

nałoży się on wtedy na drugi). Mają więc równe pola i każde z tych pól jest równe połowie pola 

równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷. Pole trójkąta 𝐴𝐵𝑃 też jest równe połowie pola równoległoboku (ta sama 

podstawa i taka sama wysokość, jak w równoległoboku). Pole trójkąta 𝑃𝑀𝑁 jest równe połowa pola 

równoległoboku minus pole czworokąta 𝐴𝐵𝑁𝑀 i suma pól trójkątów 𝐴𝐾𝑀 i 𝐵𝐿𝑁 też jest równa 

połowa pola równoległoboku minus pole czworokąta 𝐴𝐵𝑁𝑀.  

 

2. Budowane pomieszczenie w kształcie prostopadłościanu ma mieć wysokość 3 m, podłoga 

zaś ma mieć wymiary 3m x 7,5 m. W pomieszczeniu nie będzie okien, jedynie drzwi na jednej 

kwadratowej ścianie. Prąd do pomieszczenia ma być doprowadzony nad drzwiami, 25 cm pod 

sufitem, w odległości 1,5 m od obu sąsiednich ścian. Jedyne gniazdko ma natomiast być 

umieszczone na przeciwległej ścianie, też w odległości 1,5 m od obu sąsiednich ścian, ale 25 cm nad 

podłogą. Jak, chcąc zużyć jak najmniej kabla, poprowadzić go od puszki z prądem do kontaktu? 

Oczywiście kładziemy kabel przed otynkowaniem i położeniem podłogi, a poprowadzenie go 

bezpośrednio od puszki do gniazdka, po linii prostej przez środek pokoju, jest wykluczone.  

Najkrótszą drogą między dwoma punktami jest odcinek łączący te punkty. Żeby zobaczyć ten odcinek 

musimy go narysować na siatce naszego pokoju. Popatrzmy na trzy różne siatki naszego pokoju  
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Wystarczy teraz w każdym przypadku policzyć odległość , tam, gdzie trzeba, stosując twierdzenie 

Pitagorasa. W pierwszym przypadku jest to 10,5 m, w drugim około 10,18, a w trzecim 10 i to jest 

najkrótsza droga.  

 

3. W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 50 zawodników. Każdy zawodnik rozegrał jeden 

mecz z każdym innym zawodnikiem, nie było remisów. Czy możliwe jest, aby każdy z uczestników 

wygrał tę samą liczbę meczów? Odpowiedź uzasadnij.  

Taka sytuacja nie jest możliwa. Każdy z zawodników rozegrał 49 meczów. Jeśli więc liczbę meczów 

wygranych przez pojedynczego zawodnika oznaczymy przez , to liczbę przegranych przez niego 

meczów oznaczymy przez . Wszystkich meczów wygranych jest , a wszystkich przegranych  

. Każdy mecz ktoś wygrał, a ktoś inny przegrał. Wszystkich meczów wygranych jest więc  

tyle samo, co wszystkich meczów przegranych (i wszystkich meczów w ogóle). Zachodzi więc 

równość:  

  

i dalej  

 

a to jest niemożliwe, bo  jest liczbą naturalną  

 


