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Klasyczne geometryczne zadanie konstrukcyjne to zadanie skonstruowa-
nia określonego obiektu geometrycznego z danych elementów. Narzędziami
jakimi można posłużyć się w konstrukcji są: cyrkiel i linijka. Przy pomocy
linijki prowadzimy prostą przechodzącą przez dwa dane punkty, posługując
się cyrklem rysujemy okrąg, którego środkiem jest dany punkt, i którego
promień jest równy danemu odcinkowi. Takie konstrukcje nazywamy pod-
stawowymi. Jeżeli są już skonstruowane: dwie proste, prosta i okrąg, dwa
okręgi, to punkty wspólne dwu takich obiektów uznajemy za skonstruowane.

Rozwiązanie zadania konstrukcyjnego polega nie tylko na wykonaniu
samej konstrukcji, ale także na przedstawieniu algorytmu w postaci ciągu
konstrukcji podstawowych lub poznanych wcześniej (pomocniczych).

W opracowaniu niniejszym przedstawiono w logicznym porządku pewien
zbiór zadań konstrukcyjnych wraz z rozwiązaniami.

Znakomitym narzędziem do wykonywania konstrukcji geometrycznych
jest program GeoGebra. Utworzone konstrukcje są dynamiczne, to znaczy
zmiana położenia lub rozmiarów wyjściowych elementów powoduje odpo-
wiednią zmianę konstruowanego, zależnego obiektu.

Zakłada się wstępną znajomość z tym programem, to znaczy znajomość
jego podstawowymi narzędzi służących do rysowania obiektów geometrycz-
nych.

Wszystkie aplikacje Geogebry, o których mowa tekście, dostępne są pod
adresem https://pedregal1954.github.io/.

Oznaczenia

Prostą przechodzącą przez punkty A i B oznaczamy przez p(A,B),
półprostą o początku A, przechodzącą przez punkt B oznaczamy przez
pp(A,B). Odcinek o końcach A,B to AB. Długość tego odcinka oznaczamy
przez |AB|. Będziemy mówić, że dwa odcinki są równe, jeżeli są przystające
(ich długości są równe). Kąt o ramionach pp(A,B), pp(A,C) i wierzchołku
A oznaczamy przez ∠BAC.
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Będziemy mówić, że dwa kąty są równe, jeżeli są przystające (mają
równe miary).

Punkt, w którym przecinają się dwie (nierównoległe) proste k i k1
oznaczamy przez k ∧ k1. Podobnie oznaczamy punkt, który jest punktem
przecięcia okręgu i prostej.

Konstrukcje podstawowe

1. W Geogebrze odpowiednikiem linijki jest narzędzie: Prosta przez dwa
punkty.
Posługując się tym narzędziem, prowadzimy prostą k przechodzącą przez
punkty A i B:

Zanotujemy tę konstrukcję pisząc: k = p(A,B).
2. W Geogebrze odpowiednikiem cyrkla jest narzędzie: Cyrkiel. Oto kon-

strukcja okręgu o danym środku D i promieniu równym danemu odcin-
kowi b:

Zanotujemy tę konstrukcję pisząc: O(D, b).
3. Dane: odcinek b i prosta k z leżącym na niej punktem D. Skonstruować

na prostej k punkt D1 taki, że |DD1| = b.
Rozwiązanie: konstruujemy okrąg O(D, b) o środku D i promieniu b.
Szukany punkt D1 jest to punkt zdefiniowany jako przecięcie okręgu
i prostej.
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Zanotujemy tę konstrukcję pisząc: D1 = O(D, b) ∧ k.

Konstrukcje pomocnicze

Wiemy, jak używając cyrkla i linijki wykonać następujące konstrukcje
pomocnicze:
prosta równoległa do danej przechodząca przez dany punkt,
prosta prostopadła do danej przechodząca przez dany punkt,
środek i symetralna danego odcinka,
kąt równy danemu kątowi,
dwusieczna kąta.

Bardziej skomplikowane konstrukcje byłyby bardzo żmudne gdyby wszyst-
kie pomocnicze konstrukcje były wykonywane tylko za pomocą narzędzi
podstawowych. Dla ułatwienia pracy Geogebra daje możliwość użycia do-
datkowych narzędzi pozwalających wykonać te konstrukcje pomocnicze.

1. Konstrukcja prostej przechodzącej przez dany punkt i równoległej do
danej prostej.
Narzędzie Geogebry: Prosta równoległa. Piszemy: k1 = ‖(D, k).

2. Konstrukcja prostej przechodzącej przez dany punkt i prostopadłej do
danej prostej.
Narzędzie Geogebry: Prosta prostopadła. Piszemy: k1 = ⊥(D, k).
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3. Konstrukcja punktu środkowego danego odcinka (symetralnej).
Narzędzie Środek, Symetralna. Piszemy: C = M(A,B), k = Sym(A,B).

4. Konstrukcja kąta równego danemu.
Narzędzie Geogebry: Kąt o danej mierze. Piszemy: ∠ABC = α.

5. Konstrukcja dwusiecznej danego kąta.
Narzędzie Geogebry: Dwusieczna kąta. Piszemy k = M(α).

Konstrukcje trójkąta z danych podstawowych elementów

Podstawowe elementy trójkąta to jego boki i kąty.

Zadanie 1. Dane są dwa odcinki a, b i kąt α. Skonstruuj trójkąt o dwu
bokach równych a i b i kącie między nimi α.

Otwórz aplikację bkbpocz.ggb.
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1. D1 = k ∧O(D, a).
2. ∠D1DG = α.
3. D2 = p(D,G) ∧O(D, b).
4. 4DD1D2 jest szukanym trójkątem.

Zadanie 2. Dany jest odcinek a i kąty α i β. Skonstruować trójkąt o boku
równym a i kątach przy tym boku równych danym kątom.

Otwórz aplikację kbkpocz.ggb.

1. D1 = k ∧O(D, a).
2. ∠DD1G = α.
3. ∠D1DH = β.
4. D2 = p(D1, G) ∧ p(D,H).
5. 4DD1D2 jest szukanym trójkątem.
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Zadanie 3. Dane są dwa odcinki a, b i c. Skonstruuj trójkąt o bokach
równych danym odcinkom.

Otwórz aplikację bbbpocz.ggb.

1. D1 = k ∧O(D, a).
2. D2 = O(D1, c) ∧O(D, b)
3. 4DD1D2 jest szukanym trójkątem.

Konstrukcje trójkąta z danych podstawowych i dodatkowych
elementów. Metoda pomocniczego trójkąta

Dodatkowe elementy trójkąta to wysokości, środkowe, symetralne bo-
ków.

W konstrukcjach zastosujemy metodę pomocniczego trójkąta, która po-
lega na sprowadzeniu zadania do znanej konstrukcji trójkąta z danych pod-
stawowych elementów.
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Zadanie 4. Skonstruuj trójkąt mając dane: bok c, jego środkową m i wy-
sokość h.

Otwórz aplikację konstr01pocz.ggb.

W trójkącie, który ma być skonstruowany:

zawiera się trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej m przyprostokąt-
nej h. Najpierw skonstruujemy ten trójkąt.

1. k1 = ⊥(D, k).
2. D1 = O(D,h) ∧ k1.
3. D2 = O(D1,m) ∧ k.
4. E1 = M(E,F ).
5. D3, D4 = O(D2, EE1) ∧ k.
6. 4D1D3D4 – rozwiązanie.

Zadanie 5. Skonstruuj trójkąt mając dane: dwa kąty przy podstawie α, β
i wysokość opuszczoną na podstawę h.

W trójkącie, który ma być skonstruowany:
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zawarty jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnej h i kącie przy niej γ =
90◦ − α i drugi trójkąt prostokątny o przyprostokątnej h i kącie przy niej
δ = 90◦ − β. Najpierw skonstruujemy te trójkąty.

Otwórz aplikację konstr02pocz.ggb.

Kąty γ i δ są już skonstruowane.

1. k1 = ⊥(D, k).
2. D1 = O(D,h) ∧ k1.
3. ∠DD1D2 = γ.
4. ∠DD1D3 = δ.
5. 4D2D3D1 został skonstruowany.

Zadanie 6. Skonstruuj trójkąt mając dane: dwa boki i środkową trzeciego
boku.
Otwórz aplikację konstr03pocz.ggb.

1. D1, D2 = O(D,m).
2. Standardowa konstrukcja trójkąta 4D1D2D3 o bokach D1D2, a, b.
3. k1 = p(D3, D2).
4. k2 = ‖(D1, p(D2, D3).
5. D4 = k1 ∧ k2.
6. Rozwiązanie: trójkąt 4D1D3D4.
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Metoda miejsc geometrycznych

Metoda ta polega na tym, że niektóre konstruowane obiekty są miejscami
geometrycznymi punktów mających określone własności. Na przykład syme-
tralna odcinka jest miejscem geometrycznym wszystkich punktów równood-
dalonych od jego końców, okrąg jest miejscem geometrycznym wszystkich
punktów, z których jego średnica jest widziana pod kątem 90◦.

Zadanie 7. Skonstruuj trójkąt prostokątny mając dane: przeciwprostokąt-
na c i wysokość h. poprowadzona z wierzchołka kąta prostego.

Otwórz aplikację konstr04pocz.ggb.

Przechodząca przez punkt D prosta k1 jest prostopadła do prostej k.
Wskazówka. Skorzystać z twierdzenia: kąt wpisany oparty na średnicy

jest prosty.

1. A1 = M(c).
2. D1, D2 = O(D,AA1) ∧ k.
3. D3 = O(h,D) ∧ k1.
4. k2 = ⊥(D3, k1).
5. D4 = O(D,AA1) ∧ k2.
6. Rozwiązanie: trójkąt 4D1D2D4.
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Zadanie 8. Skonstruuj styczną do danego okręgu c o środku O, przecho-
dzącą przez dany punkt A, leżący na zewnątrz tego okręgu.

Otwórz aplikację konstr05pocz.ggb.

Wskazówka. Punkt styczności leży na okręgu c oraz jest punktem, z
którego odcinek OA widać pod kątem 90◦, a więc leży także na okręgu o
średnicy OA.

1. B = M(O,A).
2. d = O(B,BA).
3. D = c ∧ d.
4. Prosta k = p(A,D) jest konstruowaną prostą styczną.

Zadanie 9. Skonstruuj trójkąt mając dane: jeden z boków c, środkową m
opuszczoną na ten bok i promień okręgu opisanego r.
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Otwórz aplikację konstr06pocz.ggb.

Wskazówka: Skonstruuj najpierw okrąg o danej cięciwie c i danym pro-
mieniu r.

1. d = O(O, r).
2. A ∈ d dowolny punkt na okręgu.
3. B = d ∧O(A, c).
4. N = M(A,B).
5. C = d ∧O(N,m). Trójkąt 4ABC jest konstruowanym trójkątem.
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