
Wstęp do geometrii

Lista 1: Trójkąty podobne

ZADANIA PODSTAWOWE

1. Niech AA1 i BB1 będą wysokościami trójkąta ostrokątnego ABC. Pokaż, że |A1C| ·
|BC| = |B1C| · |AC|.

2. Niech CH będzie wysokością trójkąta prostokątnego ABC z kątem prostym w wierz-
chołku C. Pokaż, że |AC|2 = |AB| · |AH| i |CH|2 = |AH| · |BH|.

3. Pokaż, że środkowe trójkąta przecinają się w jednym punkcie i dzielą się w stosunku
2 : 1.

4. Kwadrat PQRS wpisano w trójkąt ABC w ten sposób, że wierzchołek P leży na boku
AB, wierzchołek Q leży na boku AC, a wierzchołki R i S – na boku BC. Jak można
wyrazić bok kwadratu przez bok BC trójkąta i opuszczoną nań wysokość?

5. Niech a = |AD| i b = |BC| będą długościami podstaw trapezu ABCD i a > b.
a) Znajdź odległość między punktami, w których przekątne trapezu przecinają od-

cinek łączący środki jego ramion.
b) Jak wyżej, ale zamiast środków ramion połącz odcinkiem punkty M i N dzielące

ramiona trapezu w ustalonym stosunku |AM | : |MB| = |DN | : |NC| = p : q.

6. Wierzchołkami czworokąta KLMN są środki boków danego wypukłego czworokąta
ABCD. Pokaż, że PABCD = 2 · PKLMN .

7. Pokaż, że środki boków dowolnego czworokąta są wierzchołkami równoległoboku.
Kiedy (dla jakich czworokątów) ten równoległobok staje się prostokątem? Rombem?
Kwadratem?

8. Punkt K leży na przekątnej BD równoległoboku ABCD. Prosta AK przecina proste
BC i CD odpowiednio w punktach L i M . Pokaż, że |AK|2 = |LK| · |KM |.

9. (Twierdzenie o dwusiecznej) Odcinek BD (gdzie D leży na boku AC) jest dwusieczną
kąta przy wierzchołku B w trójkącie ABC. Pokaż, że |AD| : |DC| = |AB| : |BC|.
Zrób to samo dla dwusiecznej kąta zewnętrznego (D na przedłużeniu boku AC).

10. Pokaż, że środek I okręgu wpisanego w trójkąt ABC dzieli dwusieczną AA1 w stosun-
ku |AI| : |IA1| = (b+ c) : a, gdzie a, b, c są długościami boków trójkąta. Wskazówka:
rozważ pola pewnych trójkątów.

11. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym o ramieniu długości
a i podstawie b.

12. Odcinek BE rozcina trójkąt ABC na dwa trójkąty podobne, przy czym skala podo-
bieństwa wynosi

√
3. Znajdź kąty trójkąta ABC. Wskazówka: które kąty odpowia-

dają którym przez podobieństwo?

13. Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD (na zewnątrz równoległoboku) zbu-
dowano trójkąty równoboczne BCK i DCL. Pokaż, że AKL też jest trójkątem
równobocznym.

14. Niech AA1 i BB1 będą wysokościami trójkąta ABC. Pokaż, że trójkąty A1B1C i
ABC są podobne. Jaki jest współczynnik podobieństwa?

1



ZADANIA DODATKOWE

15. Na środkowej CC1 trójkąta ABC wybrano punkt P . Proste AP i BP przecinają boki
BC i AC w punktach odpowiednio A1 i B1. Pokaż, że odcinek A1B1 jest równoległy
do AB.

16. Wiadomo, że prosta łącząca punkt przecięcia przekątnych czworokąta ABCD z punk-
tem przecięcia przedłużeń boków AB i CD połowi bok AD. Pokaż, że prosta ta połowi
również bok BC.

17. Wierzchołki równoległoboku KLMN leżą na bokach równoległoboku ABCD (punkt
K na boku AB, L na BC itd.). Pokaż, że środek równoległoboku ABCD jest jed-
nocześnie środkiem równoległoboku KLMN .

18. Jedna z przekątnych czworokąta wpisanego w okrąg jest średnicą tego okręgu. Pokaż,
że długości rzutów prostokątnych przeciwległych boków czworokąta na drugą prze-
kątną są równe.

19. Z wierzchołka A kwadratu ABCD poprowadzono prostą przecinającą bok CD w

punkcie E, a przedłużenie boku BC w punkcie F . Pokaż, że
1

|AE|2 +
1

|AF |2 =
1

|AB|2 .

20. Przez punkt E na boku AC trójkąta ABC poprowadzono prostą równoległą do boku
BC przecinającą bok AB w punkcie D i prostą równoległą do boku AB przecinającą
bok BC w punkcie E. Pokaż, że PBDEF = 2

√

PADE · PEFG.

21. Przez punkt Q wewnątrz trójkąta ABC poprowadzono trzy proste równoległe do
boków trójkąta. Proste te rozcinają trójkąt na sześć części, z których trzy są mniej-
szymi trójkątami. Oznaczmy pola powierzchni części trójkątnych przez P1, P2 i P3.

Pokaż, że pole powierzchni trójkąta ABC jest równe
(√

P1 +
√
P2 +

√
P3

)2

.

22. Punkty M i N wybrano na ramionach AB i CD trapezu ABCD w ten sposób, że
odcinek MN jest równoległy do podstaw i dzieli trapez na dwa trapezy o równych
polach. Znajdź długość odcinka MN , jeżeli |BC| = a i |AD| = b.

23. W trójkącie prostokątnym ABC (z kątem prostym przy wierzchołku C) zachodzi
|BC| = 3 · |AC|, zaś punkty D i E dzielą bok BC na trzy różne części. Pokaż, że
6 AEC + 6 ADC + 6 ABC = π

2
.

24. Na wszystkich czterech bokach równoległoboku zbudowano kwadraty (na zewnątrz
równoległoboku). Pokaż, że środki tych kwadratów same tworzą kwadrat.

25. Z wierzchołka C trójkąta ABC opuszczono wysokość CH, a następnie z punktu H na
boku AB – proste HM i HN prostopadłe odpowiednio do boków BC i AC. Pokaż,
że trójkąty MNC i ABC są podobne.

26. Okrąg o promeniu r jest wpisany w trójkąt. Narysowano proste styczne do tego okręgu
i równoległe do boków trójkąta; odcinają one od trójkąta trzy mniejsze trójkąty. Niech
r1, r2 i r3 będą promieniami okręgów wpisanych w małe trójkąty. Pokaż, że r1 + r2 +
r3 = r.
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