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1. Czy przy pomocy cyrkla i linijki jest wykonalna konstrukcja trój-
k¡ta o dwóch bokach dªugo±ci a, b i promieniu koªa wpisanego r
(odcinki o dªugo±ciach a, b, r mamy do dyspozycji)? Co b¦dzie gdy
zamiast r we¹miemy R- promie« koªa opisanego?

Wsk. U»y¢ wzoru Herona oraz wzoru na pole koªa u»ywaj¡cego
promienia koªa wpisanego. Potraktowa¢ trzeci bok c jako szukany.
Otrzymamy wtedy pewne równanie stopnia trzeciego.

2. Niech k¡t α speªnia cosα =
√
5
5 . Czy α mo»na cyrklem i linijk¡

podzieli¢ na trzy równe cz¦±ci?

3. Podobnie jak w zad. 2, ale dla 1
3 ,

2
5 .

4. Niech p > 2 b¦dzie liczb¡ pierwsz¡. Napisa¢ formuª¦ na cos(pβ)
w terminach cos β. Wskaza¢ tak¡ liczb¦ cos β, »e k¡t β nie mo»na
cyrklem i linijk¡ podzieli¢ na p równych cz¦±ci. Je±li nie da rady
zrobi¢ ogólnie to mo»na dla p = 7, 11.

Wsk. Wykorzysta¢ fakt, »e symbol Newtona
(
p
k

)
jest podzielny

przez p dla k = 1, 2, ..., p− 1 (dla liczby pierwszej p).

5. Wywnioskowa¢ z zad. poprzedniego, »e je±li liczba naturalna n ma
t¡ wªasno±¢, »e dowolny k¡t mo»na cyrklem i linijk¡ podzieli¢ na n
równych cz¦±ci to n jest pot¦g¡ dwójki.

6. Czy wykonalna jest konstrukcja trójk¡ta o bokach a, b i wysoko±ci
h (s¡ trzy mo»liwo±ci na poªo»enie wysoko±ci).

7. Pokaza¢, »e k¡t φ jest podzielny na dwana±cie równych cz¦±ci przy
pomocy cyrkla i linijki wtedy i tylko wtedy gdy 4X3 − 3X − cosφ
jest rozkªadalny nad Q(cosφ).

8. Pokaza¢, »e k¡t 3◦ jest konstruowalny (tzn. konstruowalny z naj-
mniejszego mo»liwie zbioru, czyli {0, 0), (0, 1)}) przy pomocy cyr-
kla i linijki. Wsk. Konstruowalno±¢ k¡ta 1◦ daªaby konstruowalno±¢
k¡ta 20◦, a wtedy trysekcja k¡ta 60◦ byªaby wykonalna.

9. Pokaza¢, »e k¡t n◦ jest podzielny przy pomocy cyrkla i linijki na n
równych cz¦±ci wtedy i tylko wtedy gdy 3 nie dzieli n.
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