
materiały ZS1 Kwidzyn 



Filozof grecki. Filozof grecki. TalesTales dadałł podstawy geometrii, podstawy geometrii, 
wprowadzajwprowadzająąc szereg pojc szereg pojęćęć: : 

 śśrednica to odcinek, ktrednica to odcinek, któóry dzieli okrry dzieli okrąąg na pog na połłowy, owy, 
 trtróójkjkąąt rt róównoramienny to taki w ktwnoramienny to taki w któórym dwa krym dwa kąąty przy ty przy 

podstawie spodstawie sąą rróówne, wne, 
 dwie linie przecinajdwie linie przecinająące sice sięę tworztworząą rróówne co do miary wne co do miary 

kkąąty przeciwlegty przeciwległłe.e.

TALES  Z MILETU   624-547 r. p.n.e. 

Twórca jednego z podstawowych 
twierdzeń geometrii euklidesowej.



Twierdzenie Twierdzenie TalesaTalesa

JeJeżżeli keli kąąt przetniemy  prostymi rt przetniemy  prostymi róównolegwnoległłymi, to dymi, to dłługougośści  odcinkci  odcinkóów  w  
wyznaczonych  przez  te  proste  na  jednym ramieniu  kwyznaczonych  przez  te  proste  na  jednym ramieniu  kąąta  sta  sąą
proporcjonalne do odpowiednich odcinkproporcjonalne do odpowiednich odcinkóów na drugim ramieniu kw na drugim ramieniu kąąta.ta.



Zastosowanie:Zastosowanie:
Oblicz  x, gdy  y=5,  z=4,  w=10  i  Oblicz  x, gdy  y=5,  z=4,  w=10  i  k k || || l.l.

JeJeśśli li k k || || ll, to z  twierdzenia , to z  twierdzenia TalesaTalesa wynika, wynika, żże zachodzi zalee zachodzi zależżnonośćść



Prawdziwe jest twierdzenie odwrotne Prawdziwe jest twierdzenie odwrotne 
do twierdzenia do twierdzenia TalesaTalesa

JeJeżżeli  keli  kąąt  przetniemy  dwiema prostymi i dt  przetniemy  dwiema prostymi i dłługougośści odcinkci odcinkóów w 
wyznaczonych na jednym ramieniu swyznaczonych na jednym ramieniu sąą proporcjonalne do dproporcjonalne do dłługougośści ci 
odpowiednich odcinkodpowiednich odcinkóów na drugim ramieniu, to proste sw na drugim ramieniu, to proste sąą rróównolegwnoległłe.e.



Zastosowania:Zastosowania:

Zadanie 1Zadanie 1
Ramiona kRamiona kąąta przecita przecięęto prostymi AB  i  CD. Sprawdto prostymi AB  i  CD. Sprawdźź, czy proste te s, czy proste te sąą
rróównolegwnoległłe jee jeśśli |OA|=4, |AC|=7,  |0B|=5  i |BD|=8.li |OA|=4, |AC|=7,  |0B|=5  i |BD|=8.

(O to wierzchołek kąta, punkty  A i C leżą na jednym ramieniu kąta, 
a B i D na drugim – tak jak na poprzednim rysunku)   



Zadanie 2Zadanie 2

TrTróójkjkąąt ABC przecit ABC przecięęto prostto prostąą ED.  Czy prosta ta jest rED.  Czy prosta ta jest róównolegwnoległła do CAa do CA
jejeśśli wiemy, li wiemy, żże  |DA|=6,  |BD|=9,  |BE|=12  I  |EC|=8 ?e  |DA|=6,  |BD|=9,  |BE|=12  I  |EC|=8 ?



Wniosek z twierdzenie Wniosek z twierdzenie TalesaTalesa
JeJeżżeli keli kąąt przetniemy  prostymi rt przetniemy  prostymi róównolegwnoległłymi,  to dymi,  to dłługougośści  ci  
odcinkodcinkóów wyznaczonych przez te proste na  jednym w wyznaczonych przez te proste na  jednym 
z ramion  kz ramion  kąąta  sta  sąą proporcjonalne do odpowiednich proporcjonalne do odpowiednich 
odcinkodcinkóów lew leżążących na tych prostych.cych na tych prostych.


