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Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, ale18

Wskazówkidozadań

1.OdcinkiQRiSTsąrównoległedo
ABimajądługość1

2|AB|.Wynika
ztego,żealbopunktyT,Q,R,Sleżąna
jednejprostej,albowyznaczają
równoległobok.Analogiczniejestdla
odcinkówPUiRT.
2.NiechKbędziepunktemprzecięcia
odcinkówAPiDQ,natomiastL–
odcinkówBPiCQ.TrójkątyAKQ
iQLBsąpodobnedotrójkątaAPB
wskali1

2(kbk),atrójkątLQKjestdo
nichprzystający(bkb).Wtakimrazie
KL‖ABi|KL|=1

2|AB|,analogicznie
KL‖DCi|KL|=1

2|DC|.
3.CzworokątyAMDPiMBQEsą
rombami,boichprzekątnedzieląsięna
połowyisąprostopadłe.OdcinkiDP
iEQmajązatemdługość1

2|AB|isą
równoległedoAB.
4.RozważmyrombABPQ,którego
przekątnaAPleżynaprostejAI.
PunktKleżynaodcinkuBP,aponadto
|BK|=|QE|,więcczworokątBKQEjest
równoległobokiem.Ztegowynika,że
środekodcinkaEKpokrywasięze
środkiemrombuABPQ.
5.CzworokątyEPDIiFHDPsą
równoległobokami,gdyżmająpodwie
parybokówrównoległych,więcczworokąt
GFDIteżjestrównoległobokiem.Ztego
wynika,że|GI|=|DF|.Analogicznie
|GH|=|DE|i|HI|=|EF|.
6.NarysujmyrównoległobokBUCT.
CzworokątCQSUteżjest
równoległobokiem,czyliUS‖AQ.Na
koniec

|RT|
|TP|=

|AT|
|TU|=

|QT|
|TS|.

7.RozważmyrównoległobokPRSQ.Jest
oczywiste,żeprosta`przechodziprzez
punktS.Okrągopisanyna
trójkącieQRSprzechodziprzezpunktyA
iB,ponadto|?ABP|=|?PAS|,więc
prostaASjeststycznadookręguo,
analogicznieprostaBS.Położenie
punktuSniezależyzatemodwyboru
punktuP.
8.Jeżelimożnadokonaćpodziału,to
rozważającwszystkierównoległoboki
mającejedenzbokówrównoległydo
ustalonegobokuwielokąta,dojdziemydo
wniosku,żetenwielokątmabok
równoległydoustalonego,otejsamej
długości.Jesttakdlakażdegoboku,
awielokątjestwypukły,więcmaon
środeksymetrii.
Wdrugąstronę,niechABbędziejednym
zbokówwielokąta
środkowosymetrycznegoW.PrzezW′
oznaczmywielokątWprzesunięty
owektor−−→AB.WówczaswielokątW\W′
łatworozciąćnarównoległoboki,
awielokątW∩W′maśrodeksymetrii
iodwabokimniejniżwielokątW.

można by go zdefiniować jeszcze na kilka innych sposobów. Dla czworokąta
wypukłego ABCD następujące warunki są parami równoważne (dowód
pomijamy):
• AB ‖ CD i BC ‖ DA,
• AB ‖ CD i |AB| = |CD|,
• |AB| = |CD| i |BC| = |DA|,
• odcinki AC i BD mają wspólny środek.
Siła powyższego twierdzenia polega na tym, że jeśli wykażemy, że pewien
czworokąt wypukły spełnia choć jeden z powyższych warunków, to możemy
mieć pewność, że spełnia on wszystkie pozostałe.

Równoległoboki względnie często pojawiają się w zadaniach olimpijskich.
Niekiedy jawnie – w założeniach lub tezie, gdy mamy dany pewien
równoległobok lub chcemy wykazać, że jakiś czworokąt nim jest. Czasem
treść zadania wskazuje na to, że gdzieś w rozważanej konfiguracji
geometrycznej ukryty jest równoległobok, na przykład gdy trzeba wykazać,
że jakaś prosta przechodzi przez środek jakiegoś odcinka. Nie brakuje
również zadań, w których treści nie dopatrzymy się równoległoboku, ale
musimy go znaleźć lub dorysować, aby zadanie rozwiązać.

Zadania
1. Na płaszczyźnie leżą różne punkty A, B, C i D. Punkty P , Q, R, S,
T , U są środkami odpowiednio odcinków AB, BC, CA, AD, BD, CD.
Dowieść, że odcinki PU , QS i RT mają wspólny punkt.

2. Czworokąt ABCD jest wypukły. Punkty P i Q są środkami odcinków
odpowiednio CD i AB. Wykazać, że jeśli AP ‖ CQ i BP ‖ DQ, to
czworokąt ABCD jest równoległobokiem.

3. Odcinki AD i BE są wysokościami trójkąta ABC. Punkt M jest
środkiem odcinka AB, a punkty P i Q są symetryczne do M względem
prostych odpowiednio AD i BE. Wykazać, że środek odcinka DE leży na
prostej PQ.

4. Okrąg o środku I wpisany w trójkąt ABC jest styczny do odcinków BC
i AC w punktach odpowiednio D i E. Punkt K 6= D leży na prostej DE,
przy czym |BD| = |BK|. Dowieść, że prosta AI przechodzi przez środek
odcinka EK.

5. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC. Punkty D, E, F są rzutami
prostokątnymi punktu P na proste odpowiednio BC, CA, AB. Punkty
G, H, I są ortocentrami trójkątów odpowiednio AFE, BDF , CED.
Dowieść, że trójkąty DEF i GHI są przystające.

6. Na boku AC trójkąta ABC wybrano punkt Q. Punkt P jest środkiem
odcinka BC. Odcinki AP i BQ przecinają się w punkcie T . Punkt R
jest środkiem odcinka AT , natomiast punkt S leży na odcinku BT
i spełnia równość |BS| = |QT |. Dowieść, że prosta PS jest równoległa do
prostej QR.

7. Niech AB będzie krótszym łukiem okręgu o. Na łuku AB wybieramy
punkt P różny od A i B. Punkt Q leży na prostej AP i spełnia równość
|PQ| = |BQ|. Punkt R leży na prostej BP i spełnia warunek |AR| = |RP |.
Wreszcie punkt M jest środkiem odcinka QR i przez ` oznaczamy
prostą PM . Dowieść, że wszystkie otrzymane w ten sposób proste `
(dla różnych punktów P ) mają punkt wspólny.

8. Dowieść, że wielokąt wypukły można rozciąć na skończoną liczbę
równoległoboków wtedy i tylko wtedy, gdy ma on środek symetrii.
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