
1 Sto»kowe - wykªad dla najstarszyh1.1 Fakiki1. Odinki mi ,edzy ogniskiem a punktem styzno±i tworz ,a ze styzn ,a równe k ,aty.2. Odbiia ustalonego ogniska wzgl ,edem styznej le» ,a na okr ,egu o ±rodku w drugim ognisku.3. Rzuty ognisk na styzne le» ,a na jednym okr ,egu.4. Zbiór punktów z któryh wida¢ elips ,e pod k ,atem prostym jest okr ,egiem.5. Ilozyn odlegªo±i ognisk od styznej jest staªy.6. Proste s; t s ,a styzne do elipsy E o ogniskah K,L w punktah A i B oraz przeinaj ,a si ,e wP . Proste AK i BL przeinaj ,a si ,e w punkie Q wówzas QP jest dwusiezn ,a k ,ata ∠KQL.7. Proste s; t s ,a styzne do elipsy E o ogniskah K,L w punktah A i B oraz przeinaj ,a si ,e wP . Wówzas ∠KPA = ∠LPB.8. Punkty P i Q le» ,a wewn ,atrz trójk ,ata ABC przy zym ∠PAB = ∠QAC i ∠PBA = ∠QBC.Wówzas ∠PCA = ∠QCB.9. Dwie sfery s ,a wpisane w sto»ek. Wówzas pªaszyzna do« styzna wyina ze sto»ka elips ,e oogniskah w punktah styzno±i.1.2 Zadania1. Dany jet zworo±ian ABCD. Pokaza¢, »e sfera wpisana jest styzna do ±iany BCD w jejortoentrum wtedy i tylko wtedy, gdy sfera dopisana do ±iany BCD jest styzna w ±rodkuokr ,egu opisanego.2. Dany jest trójk ,at ABC w którym ∠ABC > 90Æ. Punkty P iQ nale» ,a do symetralnej odinkaAB i le» ,a wewn ,atrz k ,ata ACB. Dowie±¢, »e je»eli ∠ACP = ∠BCQ to ∠PAC = ∠QBC = 180Æ.3. Punkt P le» ,ay wewn ,atrz zworok ,ata wypukªego ABCD ma t ,e wªasno±¢, »e jego rzutyna boki zworok ,ata le» ,a na jednym okr ,egu. Pokaza¢, »e jest on wspóªliniowy ze ±rodkamiprzek ,atnyh zworok ,ata.4. Dany jest trójk ,at ABC, w którym AC = BC. Punkty P i Q le» ,a wewn ,atrz tego trójk ,ata,przy zym ∠PAC = ∠ABQ i ∠PBC = ∠BAQ. Pokaza¢, »e punkty C; P;Q s ,a wspóªliniowe.5. W zworok ,aie ABCD miara k ,ata wewn ,etrzego przy wierzhoªku A jest wi ,eksza ni» 180Æoraz zahodzi równo±¢ AB �CD = AD �BC. Punkt P jest symetryzny do punktu A wzgl ,edemprostej BD. Udowodni¢ ∠PCB = ∠ACD.
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