
Przekształcenia afiniczne

Podstawowe własności

Przekształcenie płaszczyzny w siebie nazywamy afinicznym jeśli jest ciągłe, różnowar-
tościowe i obraz dowolnej prostej jest prostą. Przekształceniami afinicznymi są więc w
szczególności podobieństwa, ale nie są to jedyne przykłady. Powinowactwem (prostokąt-
nym)1 o osi l i skali k to takie przekształcenie płaszczyzny, w którym dowolny punkt M
przechodzi na taki punkt M ′, że

−−→
OM ′ = k

−−→
OM , gdzie O jest rzutem M na prostą l.

Zadanie 0. Udowodnić, że przekształcenia afiniczne są „na”.

Zadanie 1. Udowodnij, że powinowactwa są przekształceniami afinicznymi.

Zadanie 2. Udowodnij, że przekształcenia afiniczne przekształcają proste równoległe na
proste równoległe.

Zadanie 3. Niech A1, B1, C1, D1 będą obrazami punktów A,B,C,D przez pewne prze-
kształcenie afiniczne. Udowodnij, że jeżeli AB = CD, to

−−−→
A1B1 =

−−−→
C1D1.

Z Zadania 3. wynika, że możemy zdefiniować obraz wektora
−→
AB przez przekształcenie

afiniczne L jako
−−−−−−−→
L (A)L (B) i ta definicja nie zależy od wyboru punktów A oraz B, tj. dla

dowolnej pary punktów wyznaczających ten sam wektor swobodny otrzymamy w wyniku
ten sam wektor.

Zadanie 4. Udowodnij, że jeśli L jest przekształceniem afinicznym, to

a) L (o⃗) = o⃗,

b) L (x⃗+ y⃗) = L (x⃗) + L (y⃗) ,

c) L (kx⃗) = kL (x⃗) .

Zadanie 5. Niech A′, B′, C ′ będą obrazami punktów A,B,C przez przekształcenie afi-
niczne. Udowodnij, że jeśli C dzieli dzieli odcinek AB w stosunku AC : CB = p : q, to C ′

dzieli odcinek A′B′ w tym samym stosunku.

Zadanie 6. Dane są dwa punkty O oraz O′ oraz dwie pary niezerowych, nierównoległych
wektorów −→e1 ,−→e2 oraz −→e1 ′,−→e2 ′.

a) Udowodnij, że istnieje dokładnie jedno przekształcenie afiniczne przekształcające
punkt O na O′, a wektory −→e1 ,−→e2 na odpowiednio −→e1 ′,−→e2 ′.

b) Udowodnij, że dla dowolnych trójkątów ABC oraz A′B′C ′ istnieje dokładnie jed-
no przekształcenie afiniczne, które przekształca punkty A,B,C na odpowiednio
A′, B′, C ′.

1Na tej liście będę pomijał przymiotnik „prostokątne”. Zadanie bonusowe: jaka powinna być ogólna
definicja powinowactwa osiowego, niekoniecznie prostokątnego?
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c) Udowodnij, że dla dowolnych równoległoboków ABCD oraz A′B′C ′D′ istnieje do-
kładnie jedno przekształcenie afiniczne, które przekształca punkty A,B,C,D na
odpowiednio A′, B′, C ′, D′. Pokazać, że założenie o byciu równoległobokami jest
konieczne.

Zadanie 7. Każda przekątna pewnego pięciokąta wypukłego jest równoległa do pewne-
go boku. Udowodnić, że można ten pięciokąt przekształcić afinicznie na pięciokąt forem-
ny.

Zadanie 8. Dany jest wielokąt A1A2 . . . An i punkt O wewnątrz niego. Udowodnij, że
następujące warunki są równoważne:

(i) Istnieje przekształcenie afiniczne przekształcające A1A2 . . . An na wielokąt foremny,
a punkt O na środek tego wielokąta2.

(ii) Spełnione są równości

−−→
OA1 +

−−→
OA3 = 2 cos

2π

n

−−→
OA2,

−−→
OA2 +

−−→
OA4 = 2 cos

2π

n

−−→
OA3,

...
−−−−→
OAn−1 +

−−→
OA1 = 2 cos

2π

n

−−→
OAn.

Zadanie 9. Niech L będzie nieidentycznościowym przekształceniem afinicznym, a l pro-
stą której każdy jest punktem stały L. Udowodnij, że wszystkie proste postaci AL (A), gdzie
A jest punktem spoza l, są równoległe do siebie nawzajem.

Zadanie 10. Udowodnij, że dowolne przekształcenie afiniczne można przedstawić jako
złożenie dwóch powinowactw oraz oraz podobieństwa. Wersja funky: jedno powinowac-
two wystarczy.

Zadanie 11. Udowodnij, że przekształcenie afiniczne, które przekształca pewien okrąg
w siebie, jest obrotem albo symetrią.

Zadanie 12. Udowodnij, że przekształcenia afiniczne zachowują stosunki pól, tj. jeśli M′

oraz N′ są obrazami wielokątów M oraz N przez pewne przekształcenie afiniczne, to
stosunek pól M′ oraz N′ jest taki sam jak stosunek pól M oraz N.

Zadanie 13. Udowodnij, że dowolny czworokąt wypukły, który nie jest trapezem, można
przekształcić afinicznie w czworokąt, którego dwa przeciwległe kąty są proste.

Zadanie 14. Udowodnij, że sześciokąt ABCDEF , którego przeciwległe boki są równo-
ległe, można przekształcić afinicznie w sześciokąt A′B′C ′D′E ′F ′, w którym przekątne
A′D′, B′E ′ oraz C ′F ′ mają równe długości.

Zadanie 15. Dane są wektory x⃗, y⃗, z⃗ takie, że ax⃗ + by⃗ + cz⃗ = 0. Udowodnij, że można
te wektory przekształcić afinicznie na wektory równej długości wtedy i tylko wtedy, gdy z
odcinków o długości |a|, |b|, |c| można zbudować trójkąt.

2Prasolov nazywa wielokąty A1A2 . . . An o tej własności wielokątami afinicznie foremnymi.
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Zadanie 16. Niech L będzie wzajemnie jednoznacznym przekształceniem płaszczyzny w
siebie. Udowodnij, L jest afiniczne wtedy i tylko wtedy, gdy punkty współliowe przekształca
na punkty współliniowe.3

Zadanie 17. Niech L będzie wzajemnie jednoznacznym przekształceniem płaszczyzny
w siebie, które okrągi przekształca w okrąg. Udowodnij, że L jest przekształceniem afi-
nicznym.

Zastosowania

Zadanie 18. W trójkącie poprowadzono z każdego wierzchołka proste dzielące przeciw-
legły bok na trzy równe części. Pukty przecięcia poprowadzonych prostych wyznaczają
sześciokąt ABCDEF . Udowodnij, że przekątne AD, BE oraz CF przecinają się w jed-
nym punkcie.

Zadanie 19. Punkty K,L,M leżą na bokach odpowiednio AB,BC,CD równoległobo-
ku ABCD i dzielą każdy z boków w tym samym stosunku. Niech b, c, d będą prostymi
przechodzącymi przez odpowiednio B,C,D i równoległe do odpowiednio KL,KM,ML.
Udowodnij, że proste b, c, d przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 20. Niech ABC będzie trójkątem, O jego barycentrum (punktem przecięcia
środkowych), a M,N,P punktami na bokach AB,BC,CA odpowiednio, dzielącymi te
boki w tym samym stosunku (tj. AM : MB = BN : NC = CP : PA = p : q). Udowodnij,
że:

a) O jest barycentrum trójkąta MNP ,

b) O jest barycentrum trójkąta utworzonego przez proste AN,BP,CM .

Zadanie 21. W trapezie ABCD o podstawach AD i BC punkty P,Q leżą odpowied-
nio na przekątnych CD i AB. Proste BP oraz CQ są równoległe do ramion AC i BD
odpowiednio. Udowodnij, że prosta PQ jest równoległa do podstaw trapezu.

Zadanie 22. W równoległoboku ABCD wybrano punkty A1, B1, C1, D1 na bokach od-
powiednio AB,BC,CD,DA. Analogicznie, na bokach A1B1, B1C1, C1D1, D1A1 czworo-
kąta A1B1C1D1 wybrano punkty odpowiednio A2, B2, C2, D2. Wiadomo, że

AA1

BA1

=
BB1

CB1

=
CC1

DC1

=
DD1

AD1

=
A1D2

D1D2

=
D1C2

C1C2

=
C1B2

B1B2

=
B1A2

A1A2

.

Udowodnij, że A2B2C2D2 jest równoległobokiem o bokach równoległych do boków rów-
noległoboku ABCD.

Zadanie 23. Niech ABC będzie trójkątem, a M,N,P punktami na bokach AB,BC,CA
odpowiednio. Udowodnij, że:

a) jeśli M1, N1, P1 są punktami symetrycznymi do odpowiednio M,N,P względem
środków odpowiednich boków, to pola trójkątów MNP oraz M1N1P1 są równe;

b) jeśli M1, N1, P1 leżą odpowiednio na bokach AC,BA,CB oraz MM1 ∥ BC,NN1 ∥
CA,PP1 ∥ AB, to pola trójkątów MNP oraz M1N1P1 są równe.

3To zadanie ma więcej wspólnego z równaniami funkcyjnymi niż z geometrią. W każdym razie rozwią-
zanie ma znamiona przydługawości i żmudności (chociaż jest warte wysiłku), można ominąć to zadanie
przy pierwszym czytaniu.
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