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Kilka przydatnych twierdzeń z geometrii.

Cze
↪
ść 1. Twierdzenie o siecznych i pote

↪
ga punktu

wzgle
↪
dem okre

↪
gu.

Zadanie 1.
Skonstruuj okra↪g styczny do danej prostej k i przechodza↪cy przez dwa dane
punkty A, B.

Zadanie 2.
Przez punkt P, leża↪cy na wspólnej cie↪ciwie AB dwóch przecinaja↪cych sie↪ okre↪gów
poprowadzono cie↪ciwe↪ KM pierwszego okre↪gu i cie↪ciwe↪ LN drugiego. Udowod-
nij, że na czworoka↪cie KLMN można opisać okra↪g.

Zadanie 3.
Dwa okre↪gi przecinaja↪ sie↪ w punktach A i B. Prosta k jest styczna do pier-
wszego w punkcie M , do drugiego w punkcie N . Udowodnij, że prosta AB
dzieli MN na dwie równe cze↪ści.

Zadanie 4.
Prosta OA jest styczna do okre↪gu w punkcie A a cie↪ciwa BC tego okre↪gu jest do
niej równoleg la. Proste BO i OC przecinaja↪ okra↪g w punktach K i L odpowied-
nio. Udowodnij, że prosta KL dzieli odcinek OA na pó l.

Zadanie 5.
W równoleg loboku ABCD przeka↪tna AC jest d luższa niż BD. Okra↪g opisany
na trójka↪cie BCD przecina przeka↪tna↪ AC w punkcie M . Udowodnij, że BD
jest wspólna styczna↪ do okre↪gów opisanych na trójka↪tach ABM i ADM .

Zadanie 6.
Dany jest okra↪g O i punkty A, B, leża↪ce na zewna↪trz niego. Dla dowolnej
prostej l, przechodza↪cej przez punkt A , przecinaja↪cej dany okra↪g w punktach
M i N , rozważamy okra↪g opisany na trójka↪cie BMN . Udowodnij, że wszystkie



te okre↪gi maja↪, jeszcze jeden punkt wspólny oprócz punktu B.

Zadanie 7.
Punkty A i B leża↪ na danym okre↪gu, a punkt C na cie↪ciwie AB. Prowadzimy
dowolny okra↪g O styczny do AB w punkcie C . Przecina on dany okra↪g w
punktach P i Q . Punkt przecie↪cia prostych AB i PQ oznaczamy przez M .
Udowodnij, że punkt M jest sta ly, niezależnie od wyboru okre↪gu O.

Zadanie 8.
(OM. Rosja 1989), N krawe↪dziach SA, SB, SC ostros lupa trójka↪tnego SABC
obrano punkty A1, B2, C3, takie, że SA ·SA1 = SB ·SB1 = SC ·SC1. Udowod-
nij, że punkty A,A1, B,B1, C, C1 leża↪ na jednej sferze.

Zadanie 9.
(OM, Wlk. Bryt., 1991) Czworoka↪t ABCD jest wpisany w okra↪g o środku O i
promieniu R. Przeka↪tne jego przecinaja↪ sie↪ w punkcie w punkcie E. Udowodnij,
że jeżeli sa↪ one do siebie prostopad le, to EA2 + EB2 + EC2 + ED2 = 4R2.

Zadanie 11.
(Wlk. Bryt. 1996) Okre↪gi s1, s2 styczne zewntrznie w punkcie K sa↪ styczne
wewne↪trznie do okre↪gu s w puktach A1, A2 odpowiednio. Wsplna prosta sty-
czna do s1, s2 poprowadzona przez K przecina okra↪g s w punkcie P . Prosta
PA1 przecina s1 w punkcie B1, Prosta PA2 przecina s2 w punkcie B2. Udowod-
nij, że prosta B1B2 jest wspólna↪ styczna↪ s1, s2.

Zadanie 12.
(MOM 95). Na prostej k wzie↪to kolejno cztery różne punkty A,B,C,D. Okre↪gi
s1, s2 o średnicach AC i BD przecinaja↪ sie↪ w punktach X,Y . Na odcinku XY
poza prosta↪ k wzie↪to punkt O. Prosta CO przecina okra↪g s1 w punkcie M ,
prosta BO przecina okra↪g s2 w punkcie N , Udowodnij, że proste AM ,DN ,XY
przecinaja↪ sie↪ w jednym punkcie.

Zadanie .
Przeka↪tne AC i BD czworoka↪ta wpisanego w okra↪g przecinaja↪ sie↪ w punkcie P .
Okra↪g przechodza↪cy przez P , styczny do CD w jego środku M przecina od-
cinki BD i AC odpowiednio w punktach Q i R. Niech S be↪dzie takim punktem
odcinka BD, że |BS| = |DQ|. Prosta przechodza↪ca przez S równoleg la do AB
przecina AC w punkcie T . Udowodnij, że |AT | = |CR|.

II. Zadania przyk ladowe.
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Zadanie 1.
Oś pote↪gowa dwóch przecinaja↪cych sie↪ okre↪gów jest prosta↪ przechodza↪ca↪ przez
punkty przecie↪cia.

Zadanie 2.
Rozważmy dwa roz la↪czne okre↪gi i wspólne styczne do nich . Udowodnij, że
środki odcinków wspólnych stycznych sa↪ wspó lliniowe.

Zadanie 3.
Rozważmy trzy parami przecinaja↪ce sie↪ okre↪gi . Przez punkty przecie↪cia każdej
pary prowadzimy prosta↪. Udowodnij, że te proste przecinaja↪ sie↪ w jednym
punkcie.

Zadanie 4.
Na bokach BC i AC trójka↪ta ABC wzie↪to punkty A′ i B′ odpowiednio. Niech
prosta l be↪dzie prosta↪ przchodza↪ca↪ przez punkty przecie↪cia okre↪gów o średnicach
AA′ i BB′. Udowodnij, że prosta l przechodzi przez ortocentrum trójka↪ta
ABC.
Zadanie 5.
Przed lużenia boków AB i CD czworoka↪ta ABCD przecinaja↪ sie↪ w punkcie F
a przed lużenia boków BC i AD w E. Udowodnij, że okre↪gi o średnicach AC,
BD, EF maja↪ wspólna↪ oś pote↪gowa↪ i ortocentra trójka↪tów ABE, CDE, ADF ,
BCF leża↪ na niej.

Zadanie 6.
Trzy okre↪gi przecinaja↪ sie↪ parami w punktach A′, A”, B′, B”, C ′, C”. Udowod-
nij, że

A′B” ·B′C” · C ′A” = A”B′ ·B”C ′ · C”A′.

Zadanie 11.
Na kwadracie ABCD opisano okra↪g. Punkt P leży na krótszym  luku CD tego
okre↪gu. Udowodnij, że PA + PC = PB

√
2 .

Zadanie 12.
Udowodnij twierdzenie Pitagorasa za pomoca↪ tw. Ptolemeusza.

Zadanie 13.
Na trójka↪cie ABC jest opisany okra↪g . Dwusieczna ka↪ta BAC przecina ten
okra↪g w punkcie S. Udowodnij, że AB + AC < 2AS.
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Zadanie 15.
Udowodnij, że w trójka↪cie

2mb ≤ mac + mca,

gdzie ma jest dugościa↪ środkowej na bok a (analogicznie mb i mc.)

Zadanie 16.
(MOM 92) W trójka↪cie ABC, w któreym AB < CA < BC poprowadzono
dwusieczne AD,BE,CF . Okra↪g opisany na tym trójka↪cie przecina prosta↪ przez
punkt B równoleg la↪ do EF w punkcie Q. Punkt P jest punktem tego okre↪gu
takim, że PQ||AC. udowodnij, że PA + PB = PC.

Zadanie 19.
(Australia 82) Proste wyznaczone przez dwusieczne ka↪tów A,B,C trójka↪ta
ABC przecinaja↪ okra↪g opisany na nim w punktach A1, B1, C1. Udowodnij,
że AA1 + BB1 + CC1 > AB + BC + CA >

Twierdzenie Cantora.

Zadanie .
Udowodnić, że jeżeli proste prostopad le opuszczone z punktów A1, B1, C1 na
proste BC,CA,AB przecinaja↪ sie↪ w jednym punkcie, to i proste prostopad le
opuszczone z punktów A,B,C na proste B1C1, C1A1, A1B1 przecinaja↪ sie↪ w
jednym punkcie.
Zadanie .
Dany jest czworoka↪t ABCD. Niech punkty A1, B1, C1 to punkty przecie↪cia
wysokości trójka↪tów BCD,ACD,ABD. Udowodnić, że proste prostopad le opusz
czone z punktów A,B,C na proste B1C1, C1A1, A1B1 przecinaja↪ sie↪ w jednym
punkcie.
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