
6 Matematyczne zmagania

Ka¿dy z pewno�ci¹ bawi³ siê kiedy� starochiñskim tangramem. Zadania tangramo-
we, polegaj¹ce na rozcinaniu danej figury i uk³adaniu z otrzymanych czê�ci innej
figury, do dzi� s¹ bardzo popularne. Okazuje siê, ¿e technika tangramów mo¿e byæ
stosowana równie¿ w matematyce.

Tangramy
Chiñski tangram (nazwê tê wprowadzi³ amerykañski mi³o�nik i twórca ³amig³ówek,
Sam Loyd) to kwadratowa mozaika z³o¿ona z siedmiu czê�ci � tanów, z których
nale¿y u³o¿yæ zadane figury. Chiñska nazwa tej ³amig³ówki oznacza �siedmiokrotn¹
m¹dro�æ�, a po polsku by³a ona nazywana �³amig³ówk¹ siedmiu sztuczek�. Pierw-
sze opublikowane informacje o tangramach pochodz¹ z pocz¹tku XIX w., ale sama
³amig³ówka jest z pewno�ci¹ o wiele starsza. Do dzi� w ró¿nych wydawnictwach
ukaza³o siê ok. 2000 wzorów figur do u³o¿enia z siedmiu tanów.

Zasady uk³adania tangramu s¹ nastêpuj¹ce: uk³adana figura musi sk³adaæ siê ze
wszystkich czê�ci figury wyj�ciowej, które mo¿na k³a�æ na dowoln¹ stronê, ale ele-
menty nie mog¹ na siebie zachodziæ.

Podobne zasady wykorzystuje siê w wielu ³amig³ówkach geometrycznych, a tak¿e
w dowodach twierdzeñ matematycznych.

No¿yczkowe wzory
Przyjmijmy, ¿e znamy wzór na pole prostok¹ta o bokach a i b*. Stosuj¹c tylko
metodê rozcinania figur i uk³adania nowych z otrzymanych czê�ci mo¿na ³atwo

uzasadniæ inne znane wzory
na pola wielok¹tów. Na podsta-
wie rys. 1 i 2 mo¿na wyprowa-
dziæ wzór na pole trójk¹ta oraz
równoleg³oboku (dla dowolnej
podstawy i opuszczonej na ni¹
wysoko�ci), rys. 3 i 4 pokazuj¹,
jak uzasadniæ wzory na pola
trapezu i deltoidu, natomiast
rys. 5 pozwala wyprowadziæ
wzór na pole dowolnego czwo-
rok¹ta.

Rys. 1

Matematyczne zmagania

* Tego wzoru nie mo¿na wyprowadziæ w sposób elementarny, nie stosuj¹c przej�cia granicznego.
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Metod¹ tangramu mo¿na te¿ udowodniæ twierdzenie Pitagorasa (rys. 6) oraz
uzasadniæ ró¿ne to¿samo�ci algebraiczne dla liczb dodatnich (np. rys. 7).

Równowa¿no�æ przez rozcinanie
O dwóch figurach mówimy, ¿e s¹ równowa¿ne przez rozcinanie, je�li jedn¹ z nich
mo¿na poci¹æ na skoñczenie wiele czê�ci, z których mo¿na u³o¿yæ (na zasadach
tangramu) drug¹ figurê. Oczywi�cie figury równowa¿ne przez rozcinanie maj¹ jed-
nakowe pola.

Rys. 2 Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6 Rys. 7
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(a + b + c)2 = a2
 + b2

 + c2
 + 2ab + 2ac + 2bc

(a + b)2 = a2
 + 2ab + b2
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8
Æwiczenia
1. Czy kwadrat mo¿e byæ równowa¿ny przez rozcinanie kwadratowi o boku d³u¿-
szym o 1? Czy prostok¹t mo¿e byæ równowa¿ny prostok¹towi o jednym boku d³u¿-
szym o 1? A kwadratowi o boku d³u¿szym o 1 od jednego z boków wyj�ciowego
prostok¹ta? Jakie wymiary powinny mieæ te figury?

2. Czy figura krzywoliniowa mo¿e byæ równowa¿na przez rozcinanie kwadratowi?

W poprzednim numerze (w artykule Mierzenie pól cyrklem i linijk¹) pisali�my
o innym typie równowa¿no�ci figur � figurach polowo równowa¿nych. Oczywi�cie
figury równowa¿ne przez rozcinanie s¹ polowo równowa¿ne. W dalszej czê�ci
artyku³u poka¿emy, ¿e dla wielok¹tów jest równie¿ na odwrót � maj¹c dwa wielo-
k¹ty o jednakowych polach mo¿na zawsze tak rozci¹æ jeden z nich, aby z otrzy-
manych czê�ci z³o¿yæ drugi.

Z prostok¹ta kwadrat
Na pocz¹tek wyka¿emy, ¿e dowolny prostok¹t jest
równowa¿ny przez rozcinanie kwadratowi. Dla nie-
których prostok¹tów jest to zadanie ³atwe. Odpo-
wiedni¹ konstrukcjê przedstawia rys. 8. Na d³u¿szym
boku prostok¹ta o bokach a i b odk³adamy odcinek
o d³ugo�ci DE , czyli bok szukanego kwadratu.
Otrzymany w ten sposób punkt ³¹czymy z lewym
górnym wierzcho³kiem prostok¹ta, a przez jego pra-
wy dolny wierzcho³ek prowadzimy prost¹ równoleg³¹
do poprzedniej a¿ do przeciêcia z przed³u¿eniem
lewego boku prostok¹ta. Z twierdzenia Talesa otrzy-
mamy na tym przed³u¿eniu odcinek o d³ugo�ci boku
szukanego kwadratu. St¹d otrzymujemy w³a�ciwe
rozciêcie prostok¹ta � rys. 9 (wykazanie przystawa-
nia odpowiednich trójk¹tów pozostawiamy Czytel-
nikom).

Ta konstrukcja nie zawsze jest jednak wykonalna.
Mo¿na j¹ zrealizowaæ tylko wtedy, gdy bok kwadra-
tu jest nie d³u¿szy od po³owy d³u¿szego boku pro-
stok¹ta (dlaczego?). Dla prostok¹tów niespe³niaj¹-
cych tego warunku (tzn. �d³ugich� i �chudych�) mo-
¿emy rozcinanie wykonaæ w kilku krokach. Najpierw
sprowadzamy prostok¹t do równowa¿nego, ale
�krótszego� i �grubszego�. Tê operacjê mo¿emy
powtarzaæ, w zale¿no�ci od tego, ile razy bok kwa-
dratu daje siê od³o¿yæ na d³u¿szym boku prostok¹-
ta. Gdy ten nowy prostok¹t stanie siê odpowiednio
krótki, rozcinamy go, aby uzyskaæ kwadrat. Rys. 10
przedstawia tê operacjê, gdy bok kwadratu daje siê
od³o¿yæ dwukrotnie na d³u¿szym boku prostok¹ta.
Na³o¿enie ciêæ z poszczególnych etapów na wyj-
�ciow¹ figurê pozwala rozci¹æ j¹ na skoñczenie wie-
le czê�ci, z których mo¿na u³o¿yæ kwadrat.

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10
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Z wielok¹ta kwadrat
Z dotychczasowych rozwa¿añ widzimy, ¿e dowolny trójk¹t oraz dowolny czworo-
k¹t s¹ równowa¿ne przez rozcinanie kwadratowi (z ka¿dego z nich mo¿na uzyskaæ
prostok¹t, a z prostok¹ta kwadrat, ostatecznie nak³adamy wszystkie rozciêcia na
wyj�ciow¹ figurê). Dowolny wielok¹t jest równowa¿ny przez rozcinanie skoñczonej
liczbie kwadratów, mo¿na go bowiem podzieliæ na trójk¹ty, a nastêpnie rozci¹æ je
i z ka¿dego z nich z³o¿yæ kwadrat. Czy mo¿liwe jest jednak, aby z czê�ci rozciêtego
wielok¹ta z³o¿yæ jeden kwadrat? Okazuje siê, ¿e tak. Wiemy ju¿ (patrz rys. 6), ¿e
figura bêd¹ca sum¹ dwóch kwadratów jest równowa¿na przez rozcinanie jednemu
kwadratowi. Wykonuj¹c dodatkowe rozciêcia kwadratów uzyskanych z wyj�ciowe-
go wielok¹ta, mo¿emy ostatecznie z³o¿yæ z nich jeden kwadrat. Zatem dowolny
wielok¹t jest równowa¿ny przez rozcinanie kwadratowi.

Twierdzenie Bolyai-Herwina
Ka¿de dwa wielok¹ty o równych polach s¹ równowa¿ne przez rozcinanie. Twier-
dzenie to udowodni³o niezale¿nie dwóch matematyków: Wêgier Farkas Bolyai
(ojciec s³ynnego Jánosa � odkrywcy geometrii nieeuklidesowych) w 1832 r. i Nie-
miec Paul Herwin w 1833 r. Dowód jest prosty. Najpierw oba wielok¹ty rozcinamy
tak, aby z czê�ci ka¿dego z nich z³o¿yæ kwadrat (oczywi�cie bêdzie to taki sam
kwadrat), a nastêpnie nak³adamy te rozciêcia kwadratu jedno na drugie. Z tak otrzy-
manych czê�ci mo¿emy teraz z³o¿yæ zarówno jeden, jak i drugi wielok¹t. Dziêki
temu twierdzeniu pola wszystkich wielok¹tów (poza prostok¹tem) mo¿emy obli-
czyæ w sposób elementarny (nie u¿ywaj¹c przej�cia granicznego).

Twierdzenie Dehna
Pojêcie tangramu, a tak¿e równowa¿no�ci figur przez rozcinanie mo¿emy uogólniæ
na przestrzeñ trójwymiarow¹. Jednym z najbardziej znanych przestrzennych tan-
gramów jest ³amig³ówka Hugona Steinhausa (rys. 11).

Dwie bry³y s¹ równowa¿ne przez rozcinanie, je�li
jedn¹ z nich mo¿na tak poci¹æ p³askimi ciêciami,
¿eby z otrzymanych czê�ci z³o¿yæ drug¹. Oczywi-
�cie bry³y równowa¿ne przez rozcinanie maj¹ jed-
nakowe objêto�ci. Dla wielok¹tów by³o te¿ na od-
wrót, a czy podobnie jest dla wielo�cianów? Takie
pytanie postawi³ w swoim s³ynnym odczycie w 1900 r.
matematyk niemiecki Dawid Hilbert. By³ przekona-
ny, ¿e uda siê na nie odpowiedzieæ pozytywnie. Pro-
blem ten zosta³ rozstrzygniêty ju¿ w 1901 r. przez
innego niemieckiego matematyka � Maxa Dehna.

Rys. 11. Z tych klocków nale¿y z³o¿yæ sze�cian

Problemy Hilberta to lista najwa¿niejszych zda-
niem Hilberta pytañ, jakie sta³y przed matematy-
kami XX w. Og³osi³ j¹ w 1900 r. podczas II Miêdzy-
narodowego Kongresu Matematyków w Pary¿u.
Niektóre z pytañ matematycy rozstrzygali od razu
na sali obrad. Te, na które nie uda³o siê odpowie-
dzieæ (by³o ich 23), opublikowano i sta³y siê one
programem badawczym matematyków na XX w.
Program ten zosta³ czê�ciowo zrealizowany, ale
7 pytañ pozostaje nadal bez odpowiedzi, w�ród
nich np. s³ynna hipoteza Riemanna o miejscach
zerowych funkcji dzeta.
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Dehn zauwa¿y³, ¿e je�li obliczy siê sumê iloczynów
d³ugo�ci wszystkich krawêdzi wielo�cianu i warto�ci
pewnej funkcji rozwarto�ci k¹tów dwu�ciennych przy
tych krawêdziach, to otrzymana liczba (df) nie zmie-
nia siê przy podziale wielo�cianu na czê�ci i z³o¿eniu
z nich nowej bry³y. Okaza³o siê, ¿e istniej¹ wielo�cia-
ny o jednakowej objêto�ci, które dla pewnej funkcji f
daj¹ ró¿ne warto�ci df, a wiêc nie s¹ równowa¿ne
przez rozcinanie. Takie s¹ dwa najprostsze wielo�cia-
ny foremne � czworo�cian i sze�cian. Tak¿e dwa nie-
mal identyczne na pierwszy rzut oka czworo�ciany
z rys. 12 nie s¹ równowa¿ne.

W 1965 r. Jean Paul Sydler wykaza³, ¿e je�li dwa wie-
lo�ciany maj¹ równe objêto�ci i równe niezmienniki
Dehna dla wszystkich funkcji f (jest ich nieprzeliczal-
nie wiele), to s¹ równowa¿ne przez rozcinanie. W ten
sposób rozstrzygniêto ostatecznie problem Hilberta.

Poniewa¿ nie jest prawdziwy przestrzenny odpowiednik twierdzenia Bolyai-Herwina,
nie da siê wyprowadziæ elementarnie wzoru na objêto�æ ostros³upa (i objêto�ci
innych wielo�cianów). Trzeba do tego u¿yæ przej�cia granicznego.

Konstrukcje
Sposób konstruowania rozciêcia wielok¹ta, aby z³o-
¿yæ z jego czê�ci inny wielok¹t, opisany w dowodzie
twierdzenie Bolyai-Herwina ma znaczenie czysto teo-
retyczne, czêsto bowiem wielok¹t rozpada siê przy
tym na bardzo du¿o czê�ci. W praktyce znaczenie
maj¹ podzia³y, które daj¹ stosunkowo niewielk¹ licz-
bê czê�ci. Nie ma jednak ogólnego sposobu znajdo-
wania takich rozciêæ. Jedn¹ z mo¿liwych do zastoso-
wania technik jest próba takiego pociêcia obu figur,
aby z czê�ci uda³o siê u³o¿yæ powtarzalny element
pasa. Takie pasy nak³adamy potem pod odpowied-
nim k¹tem i nanosimy ciêcia. Rys. 13 przedstawia tê
operacjê dla kwadratu i trójk¹ta równobocznego.
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Ma³gorzata Miko³ajczyk

Rys. 12. Figura pierwsza jest równowa¿na przez
rozcinanie sze�cianowi, a druga nie

Niezmiennik Dehna dla danego wielo�cianu o n
krawêdziach to liczba:
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gdzie li to d³ugo�æ i-tej krawêdzi, ai jest rozwar-
to�ci¹ k¹ta dwu�ciennego przy tej krawêdzi, a f
jest dowoln¹ funkcj¹ ci¹g³¹ na á0, pñ spe³niaj¹c¹

f(x + y) = f(x) + f( y) i f(p) = 0.

Rys. 13

Zadania
do samodzielnego
rozwi¹zania

1. Stolarz ma deskê o wymiarach 0,80 × 0,30 m,
ale potrzebuje deskê o wymiarach 1,20 × 0,20 m.
Jak powinien rozpi³owaæ posiadan¹ deskê?

2. Ka¿d¹ z tych figur podziel na dwie czê�ci,
z których mo¿na z³o¿yæ kwadrat.

3. Rozetnij siatkê sze�cianu i z jej czê�ci u³ó¿
trójk¹t równoboczny.R
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