
Zestaw 7.  

  
ROZWIĄZANIA  

  
GIMNAZJUM  

 
1. W trójkącie prostokątnym suma długości przyprostokątnych wynosi √18, a przeciwprostokątna 

ma długość 4. Oblicz pole tego trójkąta.  

1 

Pole to wynosi .   
2 

Oznaczmy przyprostokątne przez 𝑎 i 𝑏, a przeciwprostokątną przez 𝑐.  

Mamy więc:  

 
𝑎 + 𝑏 = √18   i    𝑎2 + 𝑏2 = 16   (bo 𝑐 = 4) Podnosimy 

pierwszą równość do kwadratu:  

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = 18  

Korzystamy z drugiej równości wstawiając 16 w miejsce 𝑎2 + 𝑏2 .  

  

a    to przecież pole trójkąta prostokątnego.  

 

2. Wykaż, że krawędzi sześcianu nie można ponumerować liczbami od 1 do 12 tak, by suma 

numerów krawędzi wychodzących z każdego wierzchołka była taka sama. Czy można spełnić ten 

warunek numerując krawędzie dwunastoma różnymi liczbami ze zbioru {1, 2, 3, …, 13}?  

Załóżmy, że da się ponumerować krawędzie sześcianu zgodnie z warunkami zadania. Każdemu 

wierzchołkowi przypiszmy sumę numerów krawędzi wychodzących z tego wierzchołka. Dodajmy do 

siebie liczby przypisane wierzchołkom. Otrzymamy 156, bo suma liczb od 1 do 12 wynosi 78, a każdej 

takiej liczby użyliśmy dwa razy. Policzmy teraz, ile wynosi liczba przypisana wierzchołkowi.  

156 ÷ 8 = 19,5  

Otrzymaliśmy sprzeczność, bo suma liczb całkowitych jest zawsze całkowita.  

Widzimy więc, że aby pewnymi liczbami dało się ponumerować krawędzie sześcianu zgodnie z 

warunkami zadania, podwojona suma tych liczb musi być podzielna przez 8. Warunek ten spełnia na 

przykład zestaw {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}, a krawędzie sześcianu można ponumerować np. 

tak, jak to zrobił Sebastian:  

  



UWAGA! Nie wystarczy pokazać, że zestaw {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} lub jakiś inny spełnia 

kryterium podzielności podwojonej sumy przez 8, bo nie wiemy, czy nie czai się w tym zadaniu 

czasem jakaś inna przeszkoda. Dopiero, gdy podamy przykład ponumerowania krawędzi zgodnie z 

warunkami zadania, zadanie jest w pełni zrobione.  

 

3. Oblicz pole pięciokąta wypukłego ABCDE, w którym boki AB, CD i EA mają długość 1, a 

suma długości boków BC i DE wynosi 1 oraz kąty ABC i DEA są proste.  

  

Rozwiązanie 1. 

Obcinamy trójkąt 𝐴𝐵𝐶 i przyklejamy go do trójkąta 𝐴𝐷𝐸.  

  

Trójkąty 𝐴𝐶𝐷 i 𝐴𝐷𝐶’ są przystające, bo mają bok 𝐴𝐷 wspólny, .  

Trójkąt 𝐴𝐷𝐶’ ma podstawę i wysokość równą 1, a więc pole równe . Cały pięciokąt ma więc pole 
2 

równe 1.  

Rozwiązanie 2. 

Ustawmy trójkąt 𝐴𝐵𝐶 obok trójkąta 𝐴𝐷𝐸 tak, żeby wierzchołek 𝐶 pokrył się z wierzchołkiem 𝐷, oraz 

żeby punkty 𝐸𝐷𝐵 były współliniowe:  

  

Otrzymaliśmy kwadrat 𝐴𝐴’𝐵𝐸 o polu 1. Zauważmy, że trójkąt 𝐴𝐴’𝐷 jest przystający do trójkąta 𝐴𝐶𝐷: 

|𝐷𝐴| = |𝐴𝐶|, 𝐴𝐷 jest wspólne, |𝐴𝐴’| = |𝐶𝐷| = 1. Pole naszego pięciokąta jest więc równe polu 

kwadratu o boku 1.  

 


