
KÓ�ECZKO Z BRIANCHONA I PASCALA (16.01.08)1. TEORIA1.1. Twierdzenie BrianhonaW dowolnym sze±iok ,aie 123456 opisanym na dowolnej sto»kowej, zyli np. okr ,egu (s ,a do niejstyzne odinki 12, 23, 34, 45, 56, 61) jego gªówne przek ,atne (14, 25 i 36) przeinaj ,a si ,e wjednym punkie lub s ,a równolegªe.Twierdzenie Brianhona jest prawdziwe równie» dla sze±iok ,atów zdegenerownyh do pi ,eiok ,atówi zworok ,atów.1.2. Twierdzenie PasalaDla dowolnyh sze±iu punktów 1; 2; 3; 4; 5; 6 le» ,ayh na jednej sto»kowej (mog ,a si ,e pokrywa¢),punkty przei ,eia prostyh 12 i 45, prostyh 23 i 56 oraz prostyh 34 i 61 (je±li istniej ,a) le» ,a najednej prostej.2. ZADANIA2.1. Dany jest zworok ,at ABCD opisany na okr ,egu. Boki AB, BC, CD, DA s ,a styzne dotego okr ,egu odpowiednio w punktah W , X, Y , Z. Wykaza¢, »e proste AC, BD, WY i XZprzeinaj ,a si ,e w jednym punkie.2.2. Dany jest zworok ,at ABCD wpisany w okr ,ag oraz dowolny punkt X le» ,ay w jegown ,etrzu. Proste AX i DX przeinaj ,a ten okr ,ag w punktah odpowiednio M i N (ró»nyh odA i D). Punkty E i F to odpowiednio punkty przei ,eia prostyh AM i CD oraz DN i AB.Udowodni¢, »e punkt przei ,eia prostyh MN i EF le»y na prostej BC.2.3. Dany jest trójk ,at ABC. Rozpatrujemy wszystkie pary trójk ,atów ABX i ACY zbudo-wanyh na zewn ,atrz trójk ,ata ABC, »e ∠XAB = ∠XAC = 30Æ oraz ∠ABX = 180Æ �∠ACY .Wykaza¢, »e wszystkie proste XY odpowiadaj ,ae ró»nym parom takih trójk ,atów przeinaj ,asi ,e w jednym punkie.2.4. Okr ,ag o ±rodku I, wpisany w trójk ,at ABC, jest styzny do boków BC i AC odpowied-nio w punktah D i E. Punkt M jest ±rodkiem boku AB. Odinki DE i CM przeinaj ,a si ,e wpunkie S. Wykaza¢, »e proste AB oraz IS s ,a prostopadªe.2.5. Dany jest trójk ,at ABC w którym AB = AC. Na bokah AB i AC obrano odpowiedniotakie punkty P i Q, »e w zworok ,at BCQP mo»na wpisa¢ okr ,ag. Punkt Z jest punktemstyzno±i odinka PQ do tego okr ,egu. Punkt X jest przei ,eiem prostyh BQ i CP . ProstaAX przeina odinek BC w punkie Y . Udowodni¢, »e PZPB + QZQC = AXAY .2.6. Dany jest trójk ,at ABC, w którym BC = AC. Punkty P i Q le»a wewn ,atrz tegotrójkata i speªniaj ,a zale»no±i: ∠PAC = ∠QBA oraz ∠PBC = ∠QAB. Dowie±¢, »e punktyC, P i Q le»a na jednej prostej.
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