
 

Zestaw 15  

  
ROZWIĄZANIA  

  

 

GIMNAZJUM  

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

Ostatecznie pole czworokąta 𝐸𝐹𝐺𝐻 wynosi 5𝑆.  

 

2. Rozwiąż równanie:  

  

Wygodnie jest zrobić podstawienie: −𝑥2 − 2𝑥 = 𝑡. Otrzymamy wówczas:  

  

Podnosimy obydwie strony tej równości do kwadratu:  

 
𝑥2 + 2𝑥 + 1 = 0  

(𝑥 + 1)2 = 0  



 

𝑥 + 1 = 0  

𝑥 = −1  

Ponieważ dziedziną naszego równania nie jest cały zbiór liczb rzeczywistych (występują tu 

pierwiastki), więc trzeba sprawdzić, czy nasze rozwiązanie należy do dziedziny. Najwygodniej 

zrobić to podstawiając −1 za 𝑥 do wyjściowego równania. Sprawdzenie pokazuje, że −1 

faktycznie jest rozwiązaniem.  

Uwaga! Niektórzy z was twierdzą, że  muszą być liczbami  

wymiernymi (czy wręcz naturalnymi), bo suma dwóch liczb niewymiernych nie może się  

 
równać 4. Jest to nieprawda. Liczby 2 + √2 i 2 − √2 obydwie są niewymierne, a ich suma 

wynosi 4.  

 

3. Jaś i Małgosia zbierali muchomory w lesie. Okazało się, że kropek na muchomorach 

Małgosi było 13 razy więcej niż na muchomorach Jasia. Gdyby Małgosia oddała Jasiowi swój 

muchomor z najmniejszą liczbą kropek, to wtedy u niej byłoby 8 razy więcej kropek niż u 

Jasia.  

Oblicz, ile co najwyżej muchomorów mogła zebrać Małgosia?  

Wprowadźmy oznaczenia:  

𝑥 – ilość kropek na muchomorach Jasia  

13𝑥 – ilość kropek na muchomorach Małgosi  

𝑦 – ilość kropek na muchomorze z najmniejszą liczbą kropek 𝑘 

– ilość muchomorów zebranych przez Małgosię  

Ponieważ oddany muchomor miał najmniejszą liczbę kropek, więc ilość kropek Małgosi jest 

większa lub równa ilości kropek na 𝑘 muchomorach z 𝑦 kropkami:  

(*)    13𝑥 ≥ 𝑘 ∙ 𝑦  

Po oddaniu Jasiowi muchomora z najmniejszą liczbą kropek dostajemy równość:  

 

Z (*) i (**) dostajemy  

 

Małgosia mogła więc zebrać co najwyżej 23 muchomory.  

√ − 𝑥 2 − 2 𝑥   i  √ − 𝑥 2 − 2 𝑥 + 8 


