
Wstęp do geometrii

Lista 4R: Pola

ZADANIA PODSTAWOWE

1. Uzasadnij wzór na pole wypukłego czworokąta: P =
1

2
d1d2 sinφ, gdzie d1 i d2 są

długościami przekątnych, a φ – miarą kąta między nimi.

2. Punkt X leży wewnątrz równoległoboku ABCD. Pokaż, że PABX+PCDX = PBCX+

PADX .

3. Niech E i F będą środkami boków BC i AD równoległoboku ABCD. Znajdź pole
czworokąta zawartego między prostymi AE, ED, BF i FC, jeżeli wiadomo, że pole
równoległoboku ABCD wynosi P.

4. Niech K, L, M , N będą kolejno środkami boków CD, DA, AB, BC kwadratu ABCD

o boku 1. Znajdź pole czworokąta zawartego między prostymi AK, BL, CM , DN .

5. Pokaż, że środkowe dzielą dowolny trójkąt na sześć trójkątów o równych polach.

6. Mając dany trójkąt ABC, znajdź wszystkie punkty P takie że pola trójkątów ABP ,
BCP i CAP są równe.

7. Na przedłużeniach boków trójkąta ABC wybrano punkty A1, B1 i C1 w ten sposób,
że

−−→
AB1 = 2

−−→
AB,

−−→
BC1 = 2

−−→
BC i

−−→
CA1 = 2

−→
CA. Znajdź pole trójkąta A1B1C1, znając

PABC .

8. Znajdź pole trapezu wiedząc, że jego przekątne są do siebie prostopadłe, jedna z nich
ma długość 5, a wysokość trapezu wynosi 4.

9. Przekątne wypukłego czworokąta ABCD przecinają się w punkcie O. Oblicz pole
trójkąta AOD, znając pola trójkątów AOB, BOC i COD.

10. [Finał OMJ 2017] Punkt D leży na boku AB trójkąta ABC. Punkt E leży na odcinku
CD. Wykaż, że jeżeli suma pól trójkątów ACE i BDE jest równa połowie pola
trójkąta ABC, to punkt D jest środkiem boku AB lub punkt E jest środkiem odcinka
CD.

11. Wewnątrz trójkąta równobocznego wybrano punkt. Pokaż, że suma jego odległości
od boków trójkąta jest stała (nie zależy od wyboru punktu).

12. Punkt O wewnątrz sześciokąta foremnego połączono z jego wierzchołkami. Otrzymane
sześć trójkątów pomalowano na przemian na czerwono i niebiesko (tzn. trójkąty o
wspólnym boku mają różne kolory). Pokaż, że suma pól czerwonych trójkątów jest
równa sumie pól trójkątów niebieskich. Wskazówka: poprzednie zadanie.

13. Co powinna oznaczać litera p, aby wzór P = pr był poprawnym wzorem na pole
wielokąta opisanego na okręgu o promieniu r? Odpowiedź uzasadnij.

14. Każdą z prostych zawierających boki pewnego trójkąta przesunięto (w kierunku na
zewnątrz trójkata) o tę samą odleglość h, otrzymując trzy nowe proste tworzące
większy trójkat. Znajdź jego pole i obwód, mając dane pole i obwód wyjściowego
trójkata.

15. Pokaż, że każda prosta, która połowi zarówno pole, jak i obwód trójkąta, przechodzi
przez środek okręgu wpisanego.
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ZADANIA DODATKOWE

16. Na przedłużeniach boków czworokąta ABCD wybrano punkty A1, B1, C1 i D1 w
ten sposób, że

−−→
AB1 = 2

−−→
AB,

−−→
BC1 = 2

−−→
BC,

−−→
CD1 = 2

−−→
CD i

−−→
DA1 = 2

−−→
DA. Znajdź pole

czworokąta A1B1C1D1, znając PABCD.

17. Każda z przekątnych wypukłego pięciokąta odcina trójkąt o polu 1. Znajdź pole
pięciokąta.

18. Wierzchołki trójkata A1A2A3 leżą na bokach trójkąta B1B2B3, a wierzchołki trójkata
B1B2B3 – na bokach trójkąta C1C2C3, przy czym boki trójkątów A1A2A3 i C1C2C3 są
parami równoległe. Wyraż pole trójkata B1B2B3 w terminach pól trójkątów A1A2A3

i C1C2C3.

19. Przekątne wypukłego czworokąta ABCD przecinają się w punkcie O i wiadomo, że
P2

AOB + P2

COD = P2

BOC + P2

AOD. Pokaż, że O jest środkiem jednej z przekątnych.

20. Niech K, L, M , N będą kolejno środkami boków AB, BC, CD, DA wypukłego
czworokąta ABCD. Odcinki KM i LN przecinają się w punkcie O. Pokaż, że
PAKON + PCLOM = PBKOL + PDNOM .

21. Punkty K, L, M , N leżą odpowiednio na bokach AB, BC, CD, DA równoległoboku
ABCD, tak że odcinki KM i LN są równoległe do boków równoległoboku. Te odcinki
przecinają się w punkcie O. Pokaż, że pola równoległoboków KBLO i MDNO są
równe wtedy i tylko wtedy, gdy O leży na przekątnej AC.

22. Przekątne czworokąta ABCD przecinają się w punkcie O. Pokaż, że PAOB = PCOD

wtedy i tylko wtedy, gdy boki BC i AD są równoległe.

23. Na każdym boku równoległoboku wybrano punkt. Pole czworokąta z wierzchołkami w
tych punktach jest równe połowie pola równoległoboku. Pokaż, że co najmniej jedna
z przekątnych czworokąta jest równoległa do boku równoległoboku.

24. Każda z trzech danych prostych dzieli figurę F na dwie częsci o równych polach.
Pokaż, że pole części figury F zawartej w trójkącie utworzonym przez te trzy proste
nie przekracza 1

4
pola całe figury. [Uwaga: jeśli komuś to pomoże, można zamiast

figura myśleć wielokąt.]

25. Krzywa γ dzieli kwadrat na dwie części o równych polach. Pokaż, że można znaleźć
takie dwa punkty A i B na krzywej γ, że prosta AB przechodzi przez środek kwadratu.

26. Wielokąt opisany na okręgu o promieniu r podzielono (w dowolny sposób) na trójkaty.
Pokaż, że suma promieni okręgów wpisanych w te trójkąty jest większa od r.

27. Pokaż, że pole ośmiokąta foremnego jest równe iloczynowi jego najdłuższej i najkrót-
szej przekątnej.
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