
Zestaw 9  

  
ROZWIĄZANIA  

  

  

GIMNAZJUM  

1. W trójkącie 𝐴𝐵𝐶 dwusieczna 𝐴𝐷 jest prostopadła do środkowej 𝐶𝐸. 

Udowodnij, że jeden z boków tego trójkąta jest dwa razy dłuższy od drugiego 

boku.  

  

Trójkąty 𝐴𝐸𝑂 i 𝐴𝑂𝐶 są przystające z cechy kbk (kąty 𝐸𝐴𝑂 i 𝑂𝐴𝐶 są równe bo 

𝐴𝐷 jest dwusieczną, odcinek 𝐴𝑂 wspólny i kąty 𝐴𝑂𝐸 i 𝐴𝑂𝐶 równe jako kąty 

proste). Z tego wynika, że odcinki 𝐴𝐸 i 𝐴𝐶 są równe, a więc bok 𝐴𝐵 jest dwa 

razy dłuższy od boku 𝐴𝐶.  

 

2. Wyznacz wszystkie trójki (𝑎, 𝑏, 𝑐) liczb rzeczywistych spełniające układ 

równań:  

 
 

a2 + b2 + c2 = 23 

2𝑎 +  4𝑏 +  8𝑐 =  44 

Po odjęciu stronami drugiego równania od pierwszego dostajemy  

𝑎2 − 2𝑎 + 𝑏2 − 4𝑏 + 𝑐2 − 8𝑐 = −21  

Powyższe równanie można zapisać tak:  

𝑎2 − 2𝑎 + 1 + 𝑏2 − 4𝑏 + 4 + 𝑐2 − 8𝑐 + 16 = 0  

I skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia  

(𝑎 − 1)2 + (𝑏 − 2)2 + (𝑐 − 4)2 = 0  

Jedyną trójką, która może spełniać ten układ równań jest więc trójka (1, 2, 4). 

Sprawdzenie pokazuje jednak, że ta trójka nie spełnia wyjściowego układu, co 

oznacza, że nie ma on rozwiązań.  



Uwaga! Ciekawym jest pytanie, dlaczego nasze rozwiązanie musieliśmy 

odrzucić. Otóż tak czasami się dzieje, gdy dodajemy lub odejmujemy równania 

stronami. Otrzymujemy wtedy równanie, które może mieć rozwiązanie, mimo, 

że wyjściowy układ równań rozwiązań nie ma. Więcej na ten temat na logice w 

pierwszej klasie liceum.  

 

 

3. Dane są liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wykonujemy operację polegającą na 

dodaniu do dwóch spośród nich liczby 1. Na tak utworzonym ciągu liczb 

powtarzamy wielokrotnie tę operację. Czy w pewnym momencie możemy 

uzyskać ciąg stały, tj. mający wszystkie wyrazy równe?  

 

Suma liczb od 1 do 6 równa się 21. Jest to liczba nieparzysta. Dodając dwie 

jedynki znowu dostaniemy liczbę nieparzystą. Tymczasem gdybyśmy mieli ciąg 

stały suma jego wyrazów byłaby parzysta (bo podzielna przez 6). Otrzymana 

sprzeczność dowodzi, że nigdy nie otrzymamy ciągu stałego.  

 


