
KÓ�ECZKO ZE Z�O�E� IZOMETRII I JEDNOK�ADNO�CI (12.12.07)1. TEORIA (o jednokªadno±i)Zªo»enie dwóh jednokªadno±i o ±rodkah O1, O2jest:
• je±li � � � = 1 - przesuni ,eiem o wektor ~O2O1
• je±li � � � ró»ne od 1 - jednokªadno±i ,a o skali � � � i ±rodku le» ,aym na prostej O1O22. ZADANIA2.1. Czworok ,at ABCD jest wpisany w ok ,ag. Na bokah AB i CD tego zworok ,ata budu-jemy, po jego zewn ,etrznej stronie, przystaj ,ae prostok ,aty o bokah dªugo±i AB i CD. Analo-giznie, na bokah BC i DA budujemy, po zewn�trznej stronie zworok ,ata ABCD przystaj ,aeprostok ,aty o bokah dªugo±i BC i DA. Wykaza¢, »e ±rodki tyh ztereh prostok ,atów s ,awierzhoªkami prostok ,ata.2.2. Punkty D, E, F , le» ,a odpowiednio na bokah BC, CA, AB trójk ,ata ABC. W zwo-rok ,aty AFDE, CEFD, DEFB da si ,e wpisa¢ okr ,egi. Wykaza¢, »e proste AD, BE, CF prze-inaj ,a si ,e w jednym punkie.2.3. Kwadraty ABCD i PQRS s ,a jednakowo zorientowane. Wykaza¢, »e ±rodki odinkówAP , BQ, CR, DS s ,a wierzhoªkami kwadratu.2.4. Dany jest trójk ,at ABC. Okr ,ag o1 jest styzny do jego boków AB i BC, okr ,ag o2 -do boków BC i CA, za± okr ,ag o3 - do boków CA i AB. Okr ,ag o4 jest styzny zewn ,etrzniedo okr ,egów o1, o2, o3 w punktah odpowiednio X, Y , Z. Wykaza¢, »e proste AX, BY , CZprzeinaj ,a si ,e w jednym punkie.2.5. Przystaj ,ae, rozª ,azne okr ,egi o1 i o2 s ,a styzne wewn ,etrznie do okr ,egu o w punktahodpowiednio A i B. Punkt P nale»y do okr ,egu o, odinki PA i PB przeinaj ,a okr ,egi o1 i o2odpowiednio w punktah C i D. Wykaza¢, »e AB k CD.2.6. Dany jest zworok ,at wypukªy ABCD oraz trójk ,aty prostok ,atne równoramienne ABP ,BCQ, CDR, DAS, nie le» ,ae na zewn ,atrz zworok ,ata ABCD, o k ,atah prostyh przy wierz-hoªkah P , Q, R, S. Wykaza¢, »e je»eli P = R, to Q = S.2.7. Czworok ,at wypukªy ABCD podzielono na dziewi ,e zworok ,atów wypukªyh, jak narysunku. Wykaza¢, »e je±li w zaieniowane zworok ,aty mo»na wpisa¢ okr ,egi, to proste AX,BY , CZ i DT przeinaj ,a si ,e w jednym punkie.
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