
Lista 8 (zastosowania liczb zespolonych, geometria analityczna)

Zadanie 1. Przypomnij sobie że jeżeli z1, z2 są niezerowymi liczbami zespolonymi, to
|z1z2|= |z1||z2|, arg(z1z2) = arg(z1) + arg(z2).

Zadanie 2. Zauważ że jeżeli z jest dowolną liczbą zespoloną, to z/z̄ = e2arg(z) i z̄/z =
e−2arg z.

Wywnioskuj stąd że jeżeli kąt z1z2z3 ma miarę α, to (z3−z2)(z̄1−z̄2)
(z1−z2)(z̄3−z̄2)

= e2αi.

Zadanie 3. Niech z1, z2, z′1, z′2 będą dowolnymi liczbami zespolonymi, oznaczmy przez `,`′

proste przechodzące przez z1 i z2 oraz z′1 i z′2 (odpowiednio). Przypomnij sobie/zauważ że:

` ‖ `′ wtedy i tylko wtedy gdy spełniony jest jeden z równoważnych warunków:
• z1− z2 i z′1− z′2 mają argumenty te same lub różniące się o (całkowitą wielokrot-

nosć) π,
• z1−z2

z′1−z′2
jest liczbą rzeczywistą

• z1−z2
z̄1−z̄2

= z′1−z′2
z̄′1−z̄′2

a)

`⊥ `′ wtedy i tylko wtedy gdy spełniony jest jeden z równoważnych warunków:
• argumenty z1 − z2 i z′1 − z′2 różnią się o ±π/2,
• z1−z2

z′1−z′2
jest liczbą urojoną

• z1−z2
z̄1−z̄2

= − z′1−z′2
z̄′1−z̄′2

b)

kąt między ` i `′ wynosi α wtedy i tylko wtedy gdy spełniony jest jeden z równoważ-
nych warunków:

• argumenty z1 − z2 i z′1 − z′2 różnią się o ±α lub π ±α
• z1−z2

z′1−z′2
jest rzeczywistą wielokrotnością eαi

• z1−z2
z̄1−z̄2

= e2αi z′1−z′2
z̄′1−z̄′2

c)

kąt z1z2z′1 wynosi α (w kierunku od z1 do z′1) wtedy i tylko wtedy gdy z′1−z2

z1−z2
jest

dodatnią wielokrotnością eiα
d)

gdy z′1−z2

z1−z2
jest ujemną wielokrotnością eiα, to kąt z1z2z′1 wynosi α+πe)

Zadanie 4. Zauważ że dla dowolnych trzech liczb zespolonych z1, z2, z3 zachodzi 2
3 ·

z1+z2
2 +

1
3z3 =

z1+z2+z3
3 . Wywnioskuj stąd że środkowe w każdym trójkącie na płaszczyźnie przecinają

się w jednym punkcie (który dzieli każdą z nich w proporcji 2:1), nazywanym środkiem
ciężkości tego trójkąta.
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Zadanie 5. Sprawdź że wysokości w każdym trójkącie przecinają się w jednym punkcie.
W tym celu wybierz dowolne trzy różne liczby zespolone z1, z2, z3 i oznacz przez zh punkt
przecięcia wysokości opuszczonych z z2 i z z3 (czyli taki punkt, że zhz2 ⊥ z1z3 i zhz3 ⊥ z1z2) i
sprawdź że leży on na wysokości opuszczonej z z1 (czyli zhz1 ⊥ z2z3). Aby uprościć rachunki,
zauważ że można założyć bez zmniejszania ogólności że z1 = 0 i z2 = 1. Spróbuj wyznaczyć
w wzór

Zadanie 6. Udowodnij że kąt oparty na średnicy okręgu jest prosty. (Wskazówka: mo-
żesz założyć że mowa o średnicy [−1,1] okręgu jednostkowego. Rozważ dowolną liczbę
zespoloną z o module równym 1 i zbadaj z+1

z−1 .)

Zadanie 7. Niech z1, z2 będą dowolnymi różnymi liczbami zespolonymi. Pokaż że następu-
jące warunki są równoważne:

• 0 leży na symetralnej odcinka z1z2 (prostej prostopadłej do niego, przechodzącej
przez jego środek),

• z1+z2
z1−z2

jest liczbą urojoną (tzn. rzeczywistą wielkrotnością i),
• |z1|= |z2|.

(Wskazówka: rozważ (z1 + z2)(z̄1 − z̄2).)

Zadanie 8. Korzystając z poprzedniego zadania pokaż że w dowolnym trójkącie symetralne
boków przecinają się w jednym punkcie (środku okręgu opisanego). (Wskazówka: rozważ
trójkąt o wierzchołkach z1, z2, z3 i rozważ najpierw przypadek, kiedy symetralne z1z2 i z2z3

przecinają się w 0.)

Zadanie 9. Niech z1, z2, z3 będą punktami na płaszczyźnie zespolonej i niech z0 będzie
środkiem okręgu opisanego na z1, z2, z3. Sprawdź że punkt z1+ z2+ z3− 2z0 leży na każdej
wysokości trójkąta z1, z2, z3 (to daje inny dowód faktu, że wysokości się przecinają w jednym
punkcie).

Wskazówka: rozważ najpierw przypadek z0 = 0, |z1|= |z2|= |z3|= 1.

Zadanie 10. Wywnioskuj że w dowolnym trójkącie ortocentrum (punkt przecięcia wyso-
kości), środek ciężkości (punkt przeciecia środkowych) i środek okregu opisanego leżą na
jednej prostej (to tzw. prosta Eulera).

Zadanie 11. Załóżmy że z1, z2, z3 ∈ C są różne i 0 jest środkiem okręgu opisanego na
trójkącie z1, z2, z3.

pokaż że środki boków tego trójkąta leżą na okręgu o środku w (z1 + z2 + z3)/2 (o
jakim promieniu?),

a)

pokaż że na tym samym okręgu leżą środki odcinków łączących wierzchołki trójkąta
z ortocentrum.

b)

Zauważ że środek tego okręgu leży na prostej Eulera. Nazywa się go okręgiem d iu punktów
(lub okręgiem Feuerbacha). Gdzie jest środek okręgu dziewięciu punktów trójkąta, którego
środek okręgu opisanego jest w punkcie z0 6= 0?
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Zadanie 12. Pokaż że jeżeli z1, z2, z3 są takie jak w poprzednim zadaniu, to spodkek wyso-
kości opuszczonej z z3 to z1+z2+z3

2 − z1z2
2z3

.
Wywnioskuj stąd, że spodki wysokości leżą na okręgu dziewięciu punktów (stąd nazwa).

Zadanie 13. Załóżmy że z1, z2, z3 ∈ C są wierzchołkami trójkąta wpisanego w okrąg o
środku w z0.

wyznacz środek okręgu dziewięciu punktów tego trójkąta,a)

wyznacz spodki wysokości tego trójkąta.b)

Zadanie 14. Zauważ że jeżeli zh jest ortocentrum (punktem przecięcia wysokości) trójkąta
z1z2z3, to z1 jest ortocentrum trójkąta z2z3zh (i podobnie z z2, z3).

Następnie pokaż że z1z2z3 i z2z3zh mają ten sam okrąg dziewięciu punktów. (Wskazówka:
wskaż trzy punkty wspólne tych okręgów.)

Zadanie 15. Dany jest okrąg i cięciwa. Uzasadnij że kąt wpisany oparty na tej cięciwie ma
miarę dwa razy mniejszą od kąta środkowego opartego na tej cięciwie.

Zadanie 16. Niech z1, z2, z3 będą dowolnymi punktami na płaszczyźnie zespolonej.
Sprawdź że liczba z leży na dwusiecznej kąta z1z2z3 (prostej dzielącej kąt na pół) wtedy i
tylko wtedy gdy z−z2

z1−z2
jest dodatnią wielokrotnością z3−z2

z−z2
, lub, równoważnie, (z−z2)2 jest do-

datnią wielokrotnością (z1−z2)(z3−z2). Co to mówi o z, gdy zamiast dodatniej jest ujemna
wielokrotność? (Wskazówka: spróbuj rozważyć najpierw przypadki z1 = 1, z2 = 0, z3 = −1
oraz z1 = 1, z2 = 0, z3 = i. Porównaj kąt z1z2z z połową kąta z1z2z3.)

Zadanie 17. Sprawdź że w każdym trójkącie dwusieczne przecinają się w jednym punkcie.
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