
Geometria na spejalne »yzenie MaiejaGeometria 1. Nieh ABC b ,edzie dowolnym trójk ,atem, oraz nieh AMB,BNC,CKA b ,ed ,a trójk ,atamirównoboznymi zbudowanymi na jego bokah (na zewn ,atrz). Przez ±rodek MN zostaªa poprowadzona pro-stopadªa do AC. Analogiznie prowadzimy prostopadªe do AB i BC. Udowodnij, »e te trzy proste przeinaj ,asi ,e w jednym punkie...Geometria 2. Okr ,ag wpisany w trójk ,at ABC jest styzny do boków AB i AC w punktah odpowiednio Pi Q. Punkty R i S s ,a ±rodkami boków AC i BC. Proste RS i PQ przeinaj ,a si ,e w punkie T . Udowodnij, »eT le»y na dwusieznej k ,ata B...Geometria 3. Dany jest zworok ,at wypukªy ABCD. NiehM b ,edzie ±rodkiem przei ,eia jego przek ,atnyh.Dwusiezna k ,ata ACD przeina prost ,a AB w punkie K. Mamy tak»eMA �MC +MA � CD =MB �MDUdowodnij, »e k ,aty ∠BKC i ∠CDB s ,a równe.Geometria 4. Nieh AC b ,edzie najdªu»szym bokiem ABC, i nieh N 2 AC. Symetralna odinka ANprzeina AB w K a symetralna odinka NC przeina BC w M . Pokaza¢, »e punkty K;M:B;O le» ,a najednym okr ,egu, gdzie O- ±rodek okr ,egu opisanego na ABC.Geometria 5. Dany jest równolegªobok ABCD oraz punkt P le» ,ay w jego wn ,etrzu taki, »e ±rodek AD jestrównoodlegªy od P i C, a ±rodek CD jest równoodlegªy od P i A. Nieh Q b ,edzie ±rodkiem PB. Udowodnij,»e ∠PAQ = ∠PCQ.Geometria 6. Dany jest zworok ,at ABCD wpisany w okr ,ag. Nieh X b ,edzie punktem przeieia jegoprzek ,atnyh. Okr ,egi opisane na ABX i CDY przeinaj ,a si ,e ponownie w punkie Y . Punkt Z jest takdobrany, »e trójk ,aty ADY i BCZ s ,a podobne. Udowodnij, »e je»eli zworok ,at BZCY jest wypukªy, tomo»na we« wpisa¢ okr ,ag.Stereometria. Dana jest sfera i pªaszzyzna � przeinaj ,aa sfer ,e na okr ,egu . Punkty A;B nale» ,a do sfery,przy zym le» ,a po przeiwnyh stronah �. Poza tym prosta ª ,az ,aa A i ±rodek sfery jest prostopadªa do �.Pªazszyzna � zawieraj ,aa odinek AB przeina  w punktah P i Q. Udowodnij, »e BP �BQ nie zale»y odwyboru pªaszzyzny �.
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