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Problema 1. Punctul I se află ı̂n interiorul dreptunghiului ABCD. Dreptele AI,
BI, CI şi DI intersectează a doua oară dreptunghiul ı̂n M, N, P şi respectiv Q.
Arătaţi că AI + BI + CI + DI ≥MI + NI + PI + QI.
Când are loc egalitatea?

Leonard Giugiuc

Soluţia 1: Prin punctul I ducem paralele la laturile dreptunghiului: XY ‖ AB,
ZT ‖ AD, X ∈ AD, Y ∈ BC, Z ∈ AB, T ∈ CD. Se formează astfel patru
dreptunghiuri, iar punctele M,N,P,Q sunt pe laturile câte unuia din aceste drep-
tunghiuri:
M este pe una din laturile [CT ] şi [CY ] ale dreptunghiului CTIY , N este pe o
latură a dreptunghiului DXIT , P este pe dreptunghiul AZIX, iar Q este pe drep-
tunghiul BY IZ. Deoarece cele mai lungi segmente care unesc două puncte ale unui
dreptunghi sunt cele două diagonale, avem, din cele patru dreptunghiuri de mai sus,
că IM ≤ IC, IN ≤ ID, IP ≤ IA, IQ ≤ IB, cu egalitate dacă M = C, N = D,
P = A, Q = B. Prin adunare, obţinem IM +IN +IP +IQ ≤ IA+IB+IC+ID,
cu egalitate dacă I = O.

Soluţia 2: Fie O punctul de intersecţie a diagonalelor dreptunghiului.
• Dacă I coincide cu O, punctele M,N,P,Q vor fi tocmai C,D,A şi respectiv B,
deci inegalitatea din enunţ este ı̂n mod evident satisfăcută cu egalitate.
• Dacă I aparţine uneia dintre diagonalele dreptunghiului:
Putem presupune, de exemplu, că I ∈ (OA). Celelalte cazuri sunt analoage.
În acest caz, M = C, P = A, N ∈ (AD), Q ∈ (AB); triunghiurile ABN şi
QAD fiind dreptunghice, unghiurile ^ANB şi AQD sunt ascuţite, deci suple-
mentele lor, ^BND, respectiv ^BQD sunt obtuze. Prin urmare ele sunt un-
ghiurile cele mai mari ı̂n triunghiurile NID, respectiv QID, deci lor li se opun
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laturile cele mai mari ı̂n aceste triunghiuri. Rezultă că NI < DI şi QI < BI, deci
IM + IN + IP + IQ < IA + IB + IC + ID.
• Dacă I nu se află pe nicio diagonală:
Putem presupune, de exemplu, că I ∈ Int(∆OAD). Celelalte cazuri se tratează
similar.
În acest caz, P,N ∈ (AD), M ∈ (CD), Q ∈ (AB). Ca mai sus se arată imediat
că unghiurile ^API, ^BQI, ^CMI şi ^DNI sunt obtuze, deci din triunghiurile
API, BQI, CMI, DNI obţinem că PI < AI, QI < BI, MI < CI, NI < DI.
Prin adunarea acestor relaţii obţinem că MI+NI+PI+QI < AI+BI+CI+DI.

În concluzie, am demonstrat că inegalitatea este valabilă ı̂n toate situaţiile şi că
egalitate avem numai ı̂n cazul ı̂n care I este punctul de intersecţie a diagonalelor
dreptunghiului.
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