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WSTĘP

Dowody matematyczne to w powszechnym rozumieniu taka matematyczna osobliwość — niekoniecznie dostępna 
dla każdego. Wielu uważa, że zadania z dowodzenia, wykazywania, uzasadniania są bardzo trudne. Niektórzy 
powiedzą nawet, że dowody są niepotrzebne. Często także na lekcjach matematyki zadania tego typu są pomijane 
przez nauczycieli, którzy twierdzą, że są one za trudne, by uczniowie mogli je zrozumieć. Chciałbym Cię przekonać, 
że jest zupełnie inaczej, a świat matematycznego dowodzenia to piękna kraina, gdzie rozwijasz swoją kreatywność, 
budujesz matematyczną dojrzałość i zdobywasz analityczne doświadczenie. Dzięki zrozumieniu dowodów matema-
tycznych nauczysz się uogólniać zależności, które obserwujesz, i będziesz mógł stwierdzić, że taka czy inna zależność 
jest zawsze prawdziwa. Uwierz mi, że to nie koniec korzyści, które można byłoby tu wymieniać bez końca. Przy 
dowodzeniu, częściej niż w innych rodzajach zadań matematycznych, pojawiają się niezliczone pytania, takie jak: 
Skąd? Dlaczego? Po co? Czy na pewno? Na podstawie czego? Stawianie pytań i szukanie na nie odpowiedzi można 
spuentować jednym stwierdzeniem: To uczy logicznego myślenia.

Nie bój się dowodów matematycznych. Najtrudniej będzie zacząć. Ale pamiętaj — bez pierwszego kroku nie ma drugiego i kolejnych. Po rozwiązaniu 
kilku zadań na wykazywanie zauważysz, że można się tego nauczyć, a co więcej — można nawet to polubić. Wiem, że teraz mi nie wierzysz,  
ale zapewniam Cię: tak będzie.

Zadania zamieszczone w książce są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół średnich z obu poziomów. W arkuszu maturalnym z poziomu 
podstawowego, a tym bardziej rozszerzonego zawsze znajdziemy kilka dowodów matematycznych. Bardzo często są to dowody geometryczne lub 
zadania dotyczące wykazywania nierówności i dlatego tego typu zadań w tej książce znajdziesz najwięcej. Jeśli ktoś myśli o bardzo dobrych wyni-
kach na maturze z matematyki, to niezależnie od poziomu — musi nauczyć się dowodzenia i wykazywania. Wiele dowodów może bez problemu 
przeprowadzić również uczeń gimnazjum. Materiał zawarty w książce może być znakomitym treningiem przygotowującym do konkursów i olimpiad 
matematycznych.

Twierdzenia matematyczne najczęściej dowodzimy wprost lub nie wprost. W tym zbiorze zadań skupimy się głównie na dowodzeniu wprost. Można 
prowadzić dowodzenie, wykorzystując również indukcję matematyczną, ale pojawia się ona dopiero na wybranych kierunkach studiów i dlatego tutaj 
ją pominiemy. 

Dowód wprost polega na tym, że w oparciu o założenia przeprowadzamy rozumowanie zgodne z zasadami logiki oraz stosujemy aksjomaty i twier-
dzenia matematyczne, aby zbadać prawdziwość przyjętej tezy. Jednym z najczęstszych błędów jest mylenie tezy z założeniami. Koniecznie zwróć 
uwagę, na czym możesz się oprzeć (jakie założenia masz do dyspozycji), a co masz udowodnić (jaka jest teza, której prawdziwości masz dowieść). 
Obrazuje to przykład w poniższej tabeli:

TWIERDZENIE PRZYKŁAD

Twierdzenie w matematyce to pewien sąd o obiektach matematy-
cznych. Podstawowa forma twierdzenia to: „Jeśli…, to…” . 

Wszystko, co znajduje się pomiędzy słowami „jeśli” i „to”, nosi nazwę 
założenia twierdzenia, natomiast wszystko, co znajduje się po 
słowie „to”, nosi nazwę tezy twierdzenia.

O prawdziwości twierdzenia decyduje dowód matematyczny. 
Wystarczy, że taki dowód istnieje.

Rozważmy twierdzenie: 
„W każdym rombie przekątne przecinają się pod kątem prostym”.

To twierdzenie nie jest podane w formie podstawowej, ale na taką 
formę można je przekształcić: 
„Jeśli czworokąt jest rombem, to jego przekątne przecinają się pod 
kątem prostym”. 

Założenie: „Czworokąt jest rombem”.

Teza: „W czworokącie przekątne przecinają się pod kątem prostym”. 

W niniejszym zbiorze dowody są podzielone na dziesięć tematycznych rozdziałów. Każdy z nich składa się z trzech części. W pierwszej analizujesz 
poszczególne typy zadań na dowodzenie z przykładowymi rozwiązaniami omówionymi krok po kroku. W drugiej przeprowadzasz dowody samodziel-
nie, opierając się na tym, czego dowiedziałeś się w rozdziale pierwszym. Możesz również posłużyć się wskazówką, którą znajdziesz przy określonym 
dowodzie. Wskazówką jest rozwiązanie konkretnego dowodu z rozdziału pierwszego. W części trzeciej znajdziesz pełne rozwiązania do zadań  
z rozdziału drugiego. Pamiętaj, że są to tylko rozwiązania przykładowe. Twoje mogą być inne, ale efekt dowodzenia musi być taki sam. 

Powodzenia!



Dodatkowe informacje, komentarze oraz errata dostępne na stronie: jakzdacmaturezmatematyki.pl/errata
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