
KÓ�ECZKO Z RÓ�NEJ GEOMETRII (28.11.06)1. TEORIA1.1. Aby rozwi ,aza¢ zadanie, nale»y:- przezyta¢ tre±¢ zadania- jeszze raz przezyta¢ tre±¢ zadania- przemy±le¢ tre±¢ zadania- przezyta¢ tre±¢ zadania i sprawdzi¢, zy dobrze si ,e rozumie- rozwi ,aza¢ zadanie- przezyta¢ tre±¢ i sprawdzi¢, zy si ,e rozwiazaªo to, o trzeba1.2. Gdy nie wiesz, o zrobi¢ - dorysuj równolegªobok.1.3. Je±li ni nie widzisz na rysunku, dorysuj kolejn ,a kresk ,e.1.4. Gdy inni ni nie widz ,a na rysunku - u»yj kredek :)2.ZADANKA2.1. Nieh o b ,edzie okr ,egiem opisanym na trójk ,aie ostrok ,atnym ABC, za± I ±rodkiemokr ,egu wpisanego w ten trójk ,at. Póªprosta AI przeina okr ,ag o ponownie w punkie D. Wy-kaza¢, »e BD = CD = ID.2.2. Nieh H b ,edzie ortoentrum w trójk ,aie ostrok ,atnym ABC, za± H 0 - jego odbiiemwzgl ,edem AB. Wykaza¢, »e H 0 le»y na okr ,egu opisanym na ABC.2.3. Wykaza¢, »e w dowolnym trójk ,aie ±rodki boków, spodki wysoko±i i ±rodki odinkówª ,az ,ayh ortoentrum z wierzhoªkami trójk ,ata le» ,a na jednym okr ,egu.2.4. Udowodni¢, »e w dowolnym trójk ,aie ostrok ,atnym ABC istnieje dokªadnie jeden punktP taki, »e ∠CAP = ∠ABP = ∠BCP .2.5. Czworok ,at ABCD jest wpisany w okr ,ag. K, L, M , N s ,a ±rodkami okr ,egów wpisanyhw ABC, BCD, CDA, DAB. Wykaza¢, »e KLMN jest prostok ,atem.2.6. Punkt I jest ±rodkiem okr ,egu wpisanego w trójk ,at ABC. Proste AI i BI przeinaj ,aokr ,ag opisany na trójk ,aie ABC odpowiednio w punktah P i Q, ró»nyh od A i B. Punkt Fjest takim punktem, »e zworok ,at CPFQ jest równolegªobokiem. Dowie±, »e je±li I 6= F , toproste IC i IF s ,a prostopadªe.2.7. Punkt P nale»y do wn ,etrza trójk ,ata równoboznego ABC. Proste PA, PB i PCprzeinaj ,a boki tego trójk ,ata odpowiednio w punktah D, E i F . Wykaza¢, »e PD+PE+PF <AB.
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