
Zestaw 14  

  
ROZWIĄZANIA  

 

GIMNAZJUM  

1. Liczby  i  spełniają równanie . Wyznacz wartość iloczynu  

 .  

Kwadrat dowolnego wyrażenia jest nieujemny. Suma dwóch kwadratów równa się 0 tylko 

wtedy, gdy obydwa składniki równają się 0. Mamy więc układ równań:  

  
Rozwiązaniem tego układu jest para , . Iloczyn   

 

2. Turysta przeszedł drogę z miasta A do miasta B i z powrotem w ciągu 3 godzin i 41 

minut. Droga z A do B wiodła początkowo pod górę, potem po równym terenie, a 

następnie z góry.  

 

Prędkość turysty pod górę wynosi 4 km/h, po równym terenie 5 km/h, a z góry 6 km/h. 

Odległość z A do B wynosi 9 km. Na jakiej długości droga z miasta A do B wiedzie po równym 

terenie?  

Idziemy z A do B. Oznaczmy przez  drogę pod górę,  drogę po równym,  drogę z góry. Gdy 

będziemy szli z powrotem, odcinek  przejdziemy pod górę, a odcinek  z góry. Ponieważ 

czas to droga podzielona przez prędkość, więc całkowity czas przejścia drogi tam i z 

powrotem możemy zapisać tak:  

  
Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika:  
 

 

  
 

Odległość z A do B to 9 km, więc .  

 

25 ( 9 – b) +24 b = 221 

                    b = 4 

  
 

Droga po równym ma długość 4 km.  

  

  

  

  

  



  

3. Dany jest 18-kąt foremny 𝐴1𝐴2 … 𝐴18. Wykaż, że czworokąt ograniczony prostymi 𝐴2𝐴7,    𝐴3𝐴15,   

𝐴6𝐴12,   𝐴10𝐴17  jest prostokątem. Czy ten prostokąt jest kwadratem?  

  

Oznaczmy wierzchołki danego czworokąta literami 𝐾𝐿𝑀𝑁. Wykażemy, że kąt przy wierzchołku 𝐿 jest 

prosty. Zauważmy najpierw, że kąt środkowy oparty na łuku 𝐴2𝐴3 ma miarę 20  (jako  kąta 

pełnego).  

Popatrzmy teraz na trójkąt 𝐴15𝐿𝐴2. Z twierdzenia o kącie wpisanym i kącie środkowym wynika, że 

∡𝐴2𝐴15𝐿 = 10°, ∡𝐴15𝐴2𝐿 = 80°, na kąt 𝐴2𝐿𝐴15 zostaje więc 90 . Kąt 𝐾𝐿𝑀, jako do niego przyległy, 

jest kątem prostym. Podobnie pokażemy, że wszystkie pozostałe kąty naszego czworokąta są proste.  

Niektórzy z was dowodzili prostopadłości wykorzystując osie symetrii osiemnastokąta foremnego. 

Rozumowanie to w skrócie wygląda tak: dowodzicie, że boki 𝐾𝑁 i 𝑀𝐿 są równoległe do osi 𝐴9𝐴18, a 

boki 𝐾𝐿 i 𝑀𝑁 są równoległe do prostopadłej do niej drugiej osi symetrii. Jest to rozumowanie 

poprawne. Nie mogłem natomiast uznać dowodów, które nie wykorzystywały własności 

osiemnastokąta foremnego, bo gdyby rzecz działa się wewnątrz innej figury, nie musielibyśmy dostać 

prostokąta.  

Ten prostokąt nie jest kwadratem.   

  

Bok 𝐾𝑁 jest równy cięciwie 𝐴15𝐴12 bo jest do niej równoległy. Cięciwa 𝐴17𝐴2 też jest równa cięciwie 

𝐴15𝐴12 (jako oparta na tak samo długim łuku). Bok 𝐾𝐿 zaś, jako równy odcinkowi 𝑃𝐴2, jest od cięciwy 

𝐴15𝐴12 krótszy.  

 


