
Zestaw 5. 

ROZWIĄZANIA 

GIMNAZJUM 

1. Udowodnij, że jeżeli pewną liczbę można przedstawić jaką sumę kwadratów dwóch 

liczb naturalnych to również jej dwukrotność można przedstawić jako sumę kwadratów 

dwóch liczb naturalnych. 

Niech dana będzie liczba x, taka, że x = a2 + b2, gdzie a i b są 

liczbami naturalnymi 

Wówczas 

2x = 2a2 + 2b2  

Jeśli do prawej strony dodamy 2ab i odejmiemy 2ab, to wartość prawej strony się nie zmieni i 

wówczas: 

2x = 2a2 + 2b2 + 2ab – 2ab = a2 + 2ab + b2 + a2 – 2ab + b2 = (a + b)2 + (a – b)2 

2. Turysta idący na stację kolejową przeszedł w ciągu godziny 3,5 km i zorientował się, 

że idąc nadal z tą samą prędkością, spóźni się na pociąg o godzinę. Przyspieszył więc i 

pozostałą część trasy przeszedł z prędkością 5 km/h, docierając na stację pół godziny przed 

planowanym odjazdem pociągu. Jaką długą trasę przebył ten turysta? 

Niech s oznacza „pozostałą część trasy” a t czas, jaki potrzeba, żeby przejść drogę s i dotrzeć 

na stację w momencie odjazdu pociągu. Wówczas: 

s = 3,5 (t + 1)    oraz    s = 5 (t – 0,5) 

Z tych równań obliczymy, że t = 4, a s = 17,5. Doliczając 3,5 km, które przeszedł wcześniej 

obliczymy, że cała trasa liczyła 21 km. 

3. W trójkącie ostrokątnym ABC symetralna boku AC i wysokość poprowadzona do boku 

BC przecinają się na dwusiecznej kąta ACB. Wykaż, że symetralna boku BC i wysokość 

poprowadzona do boku AC również przecinają się na dwusiecznej kąta ACB. 

 



Kąty ACD i DCB są równe, bo CD jest dwusieczną, kąty DCA i CAE są równe, bo trójkąt 

AOC jest równoramienny (punkt O leży na symetralnej odcinka AC). Suma trzech równych 

kątów wynosi 90° (trójkąt AEC jest prostokątny), więc każdy z nich ma 30°, a kąt ACB ma 

60°. 

 

Rysujemy teraz symetralną boku BC i i wysokość poprowadzoną na bok AC. Kąt CBF ma 

30°, bo trójkąt FBC jest trójkątem prostokątnym z kątem 60°. 

 

Kąt SCB ma 30°, bo trójkąt SBC jest równoramienny (punkt S leży na symetralnej boku BC), 

więc punkt S leży na dwusiecznej kąta ACB. 

Niektórzy z was w swoim rozumowaniu w ukryty sposób korzystali z faktu, że punkt 

przecięcia symetralnej boku BC i wysokości opuszczonej na bok AC przecinają się na 

dwusiecznej kąta ACB, a to dopiero trzeba było udowodnić. 

 


