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Kilka Ãlatwych ale pożytecznych zadań

1. Wykaż, że k ↪at pomi ↪edzy styczn ↪a i ci ↪eciw ↪a jest równy k ↪atowi wpisanemu opartemu na tej ci ↪eciwie.

2. W trójk ↪acie ABC zachodzi AB 6= AC. Wykaż, że dwusieczna k ↪ata przy wierzchoÃlku A przecina

si ↪e z symetralna boku BC na okr ↪egu opisanym na trójk ↪acie ABC.

3. Wykaż,ż dwusieczne k ↪atów wewn ↪etrznych trójk ↪ata ABC s ↪a wysokościami trójk ↪ata o wierzchoÃlkach

b ↪ed ↪acych punktami przeci ↪ecia dwusiecznych z okr ↪egiem opisanym na trójk ↪acie ABC.

4. Niech AB i CD b ↪ed ↪a nieprzecinaj ↪acymi si ↪e ci ↪eciwami w pewnym okr ↪egu. Znajdź k ↪at pomi ↪edzy

prostymi AC i BD.
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Kilka nieco trudnieszych zadań

5. Trójk ↪at ABC jest wpisany w okr ↪ag. Wykaż, że odlegÃlość środka Ãluku BC, który nie zawiera

punktu A, od środków okr ↪egu wpisanego w trójk ↪at ABC i dopisanego do trójk ↪ata ABC i stycznego

do boku BC jest taka sama.

6. Dwa okr ↪egi styczne wewn ↪etrznie w punkcie P . Cieciwa AB wi ↪ekszego z nich jest styczna do

mniejszego okr ↪egu w punkcie Q. Wykaż, że k ↪aty ∠APQ i ∠QPB s ↪a równe.

7. Dwa okr ↪egi o1 i o2 s ↪a styczne wewn ↪etrznie do okr ↪egu o w punktach P i Q. Ci ↪eciwa okr ↪egu o nie

przecina odcinka Ãl ↪acz ↪acego środki o1 i o2 i jest styczna do o1 i o2 w punktach A i B. Wykaż, że proste

proste PA i QB przecinaj ↪a si ↪e na okr ↪egu o.
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PrzykÃladowe zadania olimpijskie

8. Ci ↪eciwy AC i BD s ↪a prostopadÃle i przecinaj ↪a si ↪e w punkcie I . Oznaczamy przez P ,Q,R rzuty

prostok ↪atne I na AB, BC i CD oraz prez N środek AD. Wykaż, że punkty N, P, Q,R leż ↪a na

jednym okr ↪egu.

9. (50 OM) Punkt D leży na boku BC trójk ↪ata ABC przy czym AD > BC. Punkt E leży na boku

AC i speÃlnia AE/EC = BD/(AD −BC). Wykaż, że AD > BE.

10. (49 OM) Punkty D, E leż ↪a na boku AB trójk ↪ata ABC i speÃlniaj ↪a AD/DB · AE/EB =

(AC/CB)2. Wykaż że k ↪aty ∠ACD i ∠BCE s ↪a równe.

11. (57 OM) Punkt C jest środkiem odcinka AB. Okr ↪ag o1 przechodz ↪acy przez A i C przecina

okr ↪ag o2 przechodz ↪acy przez B i C w punktach C i D. Punkt P jest środkiem Ãluku AD okr ↪egu o1,

który nie zawiera C. Q jest środkiem Ãluku BD okr ↪egu o2, który nie zawiera C. Wykaż, że PQ i CD

s ↪a prostopadÃle.

12. Na bokach trojk ↪ata ABC zbudowano prostok ↪aty ABB1A1, BB2C1C i CC2A2A. Wykaż, ze

symetralne odcinków A1A2, B1B2 i C1C2 przecinaj ↪a si ↪e w jednym punkcie.
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Negatywny przykÃlad

13. W sześciok ↪acie wypukÃlym ABCDEF przeciwlegÃle boki s ↪a równolegÃle. Wykaż, że proste Ãl ↪acz ↪ace

środki przeciwlegÃlych boków przecinaj ↪a si ↪e w jednym punkcie.
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Życz ↪e wszystkim jak najwi ↪ecej udanych rysunków

w analizie zadań geometrycznych.

Zapraszam na warsztaty.

Dzi ↪ekuj ↪e za uwag ↪e.
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