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1. Punkt S jest ±rodkiem okr¦gu wpisanego w4ABC. D, E ∈ AB. DS ‖ AC oraz ES ‖ BC.
Wyka», »e obwód 4DES równy jest |AB|.

2. W 4ABC, w którym ∠B = 60o, dwusieczna ∠A przecina bok BC w punkcie M . Na
boku AC wzi¦to punkt K taki, »e ∠AMK = 30o. Znajd¹ ∠OKC, gdzie O jest ±rodkiem
okr¦gu opisanego na 4AMC.

3. W 4ABC D - ±rodek boku BC. ∠DAC + ∠ABC = 90o. Znajd¹ ∠BAC wiedz¡c, »e
|AB| 6= |AC|.

4. W trójk¡cie dane s¡ wysoko±ci h1, h2, h3. Oblicz pole trójk¡ta.

5. W trójk¡cie równoramiennym dana jest wysoko±¢ h i promie« okr¦gu wpisanego r. Oblicz
boki trójk¡ta.

6. Dane s¡ dwa okr¦gi zewn¦trznie styczne. Prowadzimy w obu okr¦gach równolegªe ±rednice.
Wyka», »e prosta przechodz¡ca przez przeciwlegªe ko«ce ±rednic przechodzi przed punkt
styczno±ci.

7. W trójk¡cie prostok¡tnym z wierzchoªka k¡ta prostego opuszczono wysoko±¢. Powstaªy
dwa trójk¡ty. Wyka», »e r2

1 +r2
2 = r2, gdzie r1, r2, r promienie kóª wpisanych w te trójk¡ty.

8. Na bokach AC i BC 4ABC obrano punkty K i L tak, »e CK
KA

= a
b
oraz CL

LB
= c

d
. W jakim

stosunku dziel¡ si¦ odcinki AL i KB.

9. Boki kwadratu K1 dziel¡ boki kwadratu K2 na trzy równe cz¦sci. Oblicz stosunek pól
tych kwadratów.

10. Punkty S i T dziel¡ ±rednic¦ okr¦gu na trzy równe cz¦±ci. Punkt P nale»y do okr¦gu.
|PS| = 7, |PT | = 9. Oblicz |ST |.

11. Wyka», »e trójk¡ty odci¦te od danego przez odcinki ª¡cz¡ce spodki jego wysoko±ci s¡ do
siebie podobne.

12. Rozwa»my trójk¡t, którego wierzchoªkami s¡ spodki wysoko±ci pewnego trójk¡ta. Wykaza¢,
»e ortocentrum (punkt przeci¦cia wszystkich wysoko±ci) rozwa»anego trójk¡ta jest jed-
nocze±nie ±rodkiem okr¦gu w niego wpisanego.

13. Pola trójk¡tów, których podstawami s¡ podstawy trapezu, a wspólnym wierzchoªkiem
punkt przeci¦cia przek¡tnych trapezu wynosz¡ P1 i P2. Oblicz pole trapezu.

14. W trójk¡cie prostok¡tnym ABC, o k¡cie prostym w C obrano punkt P taki, »e 4PAB,
4PAC i 4PBC maj¡ równe pola, ponadto |PA|2 + |PB|2 = m. Oblicz |PC|.
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