Úlohy o prehýbaní štvorca
Štvorcový kus papiera so stranou dĺžky 3 prehneme takým spôsobom, že ľavý dolný
roh sa dostane do stredu hornej strany štvorca (podľa nasledujúceho obrázka).

a) Vypočítajte dĺžku tmavo vyznačenej úsečky na obrázku vpravo.
b) Ľavý dolný roh štvorca má súradnice [0, 0], pravý dolný roh [3, 0]. Určte
rovnicu priamky, podľa ktorej bol papier prehnutý.
c) Vypočítajte obsah útvaru, kde sú dve vrstvy papiera nad sebou.
Riešenie: a) Označme si body ako na nasledujúcom obrázku:

Dĺžku úsečky DX označme x. Strana štvorca ABCD má dĺžku 3, takže úsečka AX
má preto dĺžku 3 – x. Bod A1 je obrazom bodu A v osovej súmernosti podľa priamky
XY, preto majú úsečky XA a XA1 rovnakú dĺžku. Bod A1 je v strede strany DC, teda
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dĺžka úsečky DA1 je 1,5. Trojuholník DXA1 je pravouhlý s pravým uhlom pri vrchole
D, platí preň Pytagorova veta:
,

Po úpravách dostaneme, že platí
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Trojuholníky DXA1 a CA1P sú podobné podľa vety uu. Oba sú totiž pravouhlé,

a uhol pri vrchole X v trojuholníku DXA1 je rovnaký ako uhol pri vrchole A1
v trojuholníku CA1P, lebo uhol DA1X má veľkosť

uhol PA1X je pravý

a uhol DA1C je priamy. Pomery odpovedajúcich si strán trojuholníkov DXA1 a CA1P
musia byť rovnaké, teda platí
CP

.

Z toho môžeme vypočítať hľadanú dĺžku úsečky CP, lebo dĺžky ostatných
úsečiek už poznáme.
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b) Na to, aby sme určili rovnicu priamky, potrebujeme poznať súradnice aspoň dvoch
rôznych bodov, cez ktoré táto priamka prechádza. Najjednoduchšie bude zistiť

súradnice bodov X a Y. Už vieme, že dĺžka úsečky AX je
Súradnice bodu X sú teda

Na to, aby sme zistili súradnice bodu Y,

potrebujeme vedieť dĺžku úsečky BY. Tá je rovnaká ako dĺžka úsečky B1Y, lebo B1 je
obraz bodu B v osovej súmernosti podľa priamky XY. Dĺžku úsečky BY si označme y.
Potom dĺžka úsečky YP je 1 – y, lebo vieme, že dĺžka úsečky CP je 2 a strana štvorca
ABCD má dĺžku 3. Trojuholníky B1YP a CA1P sú podobné podľa vety uu, lebo oba sú
14

pravouhlé, a uhly pri vrchole P v trojuholníku B1YP a v trojuholníku CA1P sú zhodné,
lebo ide o vrcholové uhly. Už sme zistili, že trojuholníky DXA1 a CA1P sú podobné.
Z toho vyplýva, že aj trojuholníky B1YP a DXA1 sú podobné, teda pomery
odpovedajúcich si strán týchto dvoch trojuholníkov musia byť rovnaké.
B1Y

čo znamená, že platí
sú potom

,

Z toho dostaneme, že y

Súradnice bodu Y

Teraz už rovnicu priamky XY v tvare y = kx + q určíme jednoducho

dosadením súradníc bodov X a Y. Dosadením súradníc bodu X dostaneme, že platí
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z čoho máme

15
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Dosadením súradníc bodu Y dostaneme

z čoho máme k
Rovnica hľadanej priamky je
c) Máme vypočítať obsah štvoruholníka XA1PY. Štvorec po rozložení vyzerá takto,
tmavo vyznačená oblasť je tá časť papiera, čo sa prekrývala.

Obraz bodu P v osovej súmernosti podľa priamky XY je P1. Obraz trojuholníka
B1YP je teda trojuholník BYP1. Obraz štvoruholníka XA1PY v tejto osovej súmernosti
je štvoruholník XAP1Y, takže tieto dva štvoruholníky majú rovnaký obsah, alebo inak
povedané, obsah štvoruholníka XA1PY je polovica obsahu šesťuholníka XA1PYP1A.
Jednoduchšie, ako počítať obsah tohto útvaru, však bude vypočítať obsahy zvyšných
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častí štvorca, t. j. trojuholníkov DXA1, CA1P a BYP1. Všetky sú totiž pravouhlé
a dĺžky ich odvesien už poznáme:
,

.

S XA1PY
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Bonusová otázka: Ako treba zohnúť ten štvorcový papier, t. j. do ktorého bodu na
úsečke CD sa má dostať ľavý dolný roh po prehnutí, aby sme docielili, že
prekrývajúca sa časť bude mať najmenší obsah?
Katarína Hriňáková
Hľadaný obsah útvaru je
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