
KÓ�ECZKO Z CEVY I MENELAOSA (17.10.2007)1. TEORIA1.0.Twierdzenie o dwusieznejNieh AD b ,edzie dwusiezn ,a w trójk ,aie ABC. Wtedy ABAC = BDCD .1.1.Twierdzenie CevyNieh punkty X, Y , Z le» ,a odpowienio na bokah BC, AC i AB trójk ,ata ABC. Wtedyproste AX, BY , CZ przeinaj ,a si ,e w jednym punkie wtedy i tylko wtedy gdy AZBZ � BXCX � CYAY = 1.1.2.Twierdzenie MenelaosaNieh punkty Z i Y le» ,a odpowiednio na bokah AC i BC trójk ,ata ABC, a punkt Xna przedªu»eniu boku AB. Wtedy punkty X, Y , Z s ,a wspóªliniowe wtedy i tylko wtedy gdyAXXB � BYY C � CZZA = 1.2. ZADANKA2.1. Korzystaj ,a z twierdzenia Cevy udowodni¢ »e w trójk ,aie ostrok ,atnym w jednym punk-ie przeinaj ,a si ,e: ±rodkowe; dwusiezne; wysoko±i.2.2. Okr ,ag wpisany w trójk ,at ABC jest styzny do jego boków AB, BC, CA odpowiedniow punktah F , D, E. Udowodni¢, »e proste AD, BE, CF przeinaj ,a si ,e w jednym punkie.2.3. Punkt P le»y wewn ,atrz trójk ,ata ostrok ,atnego ABC. Proste AP , BP , CP przeinaj ,aboki tego trójk ,ata odpowiednio w punktah A1, B1, C1. Proste A1B1 i A1C1 przeinaj ,a prost ,aprzehodz ,a ,a przez A i równolegª ,a do BC odpowiednio w punktah C2 i B2. Wykaza¢, »eAB2 = AC2.2.4. AD jest dwusiezn ,a w trójk ,aie ABC, a jej symetralna przeina prost ,a BC w punkieE. Wykaza¢, »e BECE = (ABAC )2.2.5. Z wierzhoªka C k ,ata prostego trójk ,ata ABC poprowadzono wysoko±¢ CK i dwusiezn ,aCE. Prosta przehodz ,aa przez B i równolegªa do prostej CE przeina prost ,a CK w punkieF . Wykaza¢, »e prosta EF dzieli odinek AC na poªowy.2.6. Wewn ,atrz trójk ,ata ABC le»y punkt P . Proste AP , BP , CP przenaj ,a boki trójk ,ataodpowiednio w punktah K, L, M . Wykaza¢, »e APPK = ALLC + AMMB .2.7. Dane s ,a trzy okr ,egi rozª ,azne zewn ,etrznie okr ,egi o1, o2, o3 o ±rodkah odpowiednio O1,O2, O3. Dwie spo±ród styznyh do obu okr ,egów o2 i o3 przeinaj ,a si ,e w punkie A1, le» ,aymna odinku O2O3. Analogiznie de�niujemy punkty A2 i A3. Udowodni¢, »e proste O1A1, O2A2,O3A3 przeinaj ,a si ,e w jednym punkie.
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