
Wstęp do geometrii

Lista 2: Kąty wpisane

ZADANIA PODSTAWOWE

1. Przypomnij dowody podstawowych faktów o kątach wpisanych:
a) Kąt wpisany jest połową kąta środkowego opartego na tym samym łuku.
b) Kąt między styczną a cięciwą jest równy kątowi wpisanemu opartemu na tej cięciwie.

2. Z punktu P wewnątrz kąta ostrego BAC poprowadzono proste PB1 i PC1 prostopadłe
odpowiednio do ramion AB i AC. Pokaż, że miary kątów 6 C1AP i 6 C1B1P są równe.
Wskazówka: opisz okrąg na czworokącie.

3. Z punktu M wewnątrz danego kąta o wierzchołku A poprowadzono proste MP i MQ

prostopadłe do ramion kąta. Przez punkt A poprowadzono prostą AK prostopadłą
do odcinka PQ. Pokaż, że miary kątów 6 PAK i 6 MAQ są równe.

4. Niech AH będzie wysokością trójkąta ostrokątnego ABC, a O – środkiem okręgu
opisanego. Pokaż, że miary kątów 6 BAH i 6 OAC są równe.

5. Pokaż, że czworokąt da się wpisać w okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy miar jego
przeciwległych kątów są równe.

6. Dwa okręgi przecinają się w punktach M i K. Przez punkt M poprowadzono prostą
AB, a przez punkt K prostą CD, tak że punkty A i C leżą na jednym okręgu, a
punkty B i D – na drugim. Pokaż, że prosta AC jest równoległa do BD.

7. Każdy kąt danego trójkąta ma miarę mniejszą niż 2π

3
. Pokaż, że wewnątrz trójkąta

znajdzie się taki punkt, z którego każdy bok trójkąta widać pod kątem 2π

3
. Wska-

zówka: gdzie leżą punkty, z których jeden bok trójkąta widać pod kątem 2π

3
?

8. Punkty A, B, C i D (w tej kolejności) leżą na okręgu. Punkty K, L, M i N są
odpowiednio środkami łukow AB, BC, CD i DA. Pokaż, że proste KM i LN są
prostopadłe. Wskazówka: uważaj! Punkt przecięcia prostych KM i LN nie musi być
środkiem okręgu, ale zadanie i tak da się zrobić.

9. Okręgi s1 i s2 przecinają się w punktach P i Q. Z punktu A na s1 poprowadzono
proste AP i AQ, przecinające okrąg s2 odpowiednio w punktach B i C. Pokaż, że
styczna do s1 w A jest równoległa do prostej BC.

10. Okręgi s1 i s2 przecinają się w punkcie A. Przez punkt A poprowadzono prostą,
która przecięła okrąg s1 w punkcie B i okrąg s2 w punkcie C. Przez punkty B i
C poprowadzono styczne do odpowiednich okręgów; przecięły się one w punkcie D.
Pokaż, że kąt BDC nie zależy od wyboru prostej przez A.

11. Trapezy równoramienne ABCD i A1B1C1D1 mają odpowiednie boki równoległe i są
wpisane w ten sam okrąg. Pokaż, że |AC| = |A1C1|.

12. Pokaż, że wszystkie kąty między bokami i przekątnymi n-kąta foremnego (niekoniecz-
nie wychodzącymi z jednego wierzchołka) są całkowitymi wielokrotnościami π

n
.

13. Punkt P leży wewnątrz kwadratu ABCD. Trójkąt ABP jest równoboczny. Znajdź
miarę kąta PCD.
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ZADANIA DODATKOWE

14. Środek okręgu wpisanego w trójkat ABC i środek okręgu opisanego na tym trójkącie
są do siebie symetryczne względem boku AB. Znajdź kąty trójkąta ABC.

15. Wierzchołki A i B trójkąta prostokątnego ABC (z kątem prostym w wierzchołku C)
ślizgają się po ramionach kąta prostego o wierzchołku P . Pokaż, że wierzchołek C

trójkąta też porusza się po pewnym odcinku.

16. W trójkącie ABC poprowadzono środkowe AA1 i BB1. Pokaż, że jeśli miary kątów
6 CAA1 i 6 CBB1 są równe, to |AC| = |BC|.

17. Punkty A, B, C i D leżą na okręgu. Z punktu C poprowadzono cięciwy CM i CN

prostopadłe odpowiednio do prostych DB i DA. Pokaż, że AM i BN są równoległe.

18. Punkty A, B, C i D (w tej kolejności) leżą na okręgu. Niech M będzie środkiem
łuku AB. Cięciwy MC i MD przecinają cięciwę AB odpowiednio w punktach E i F .
Pokaż, że czworokąt FECD da się wpisać w okrąg.

19. Punkty A, B, C, D, E i F (w tej kolejności) leżą na okręgu. Pokaż, że jeśli AD, BE

i CF są dwusiecznymi kątów w trójkącie ACE, to są one jednocze/nie wysokościami
trójkąta BDF . I odwrotnie: jeśli AD, BE i CF są wysokościami trójkąta ACE, to
są one jednocze/nie dwusiecznymi kątów w trójkącie BDF .

20. Przekątne trapezu równoramiennego ABCD (z ramieniem AB) przecinają się w punk-
cie P . Pokaż, że środek O okręgu opisanego na trapezie leży na okręgu opisanym na
trójkącie ABP .

21. Okręgi s1 i s2 przecinają się w punktach A i P . Prosta AB jest styczna do s1 w A,
a prosta CD równoległa do AB przechodzi przez punkt P , przy czym punkty B i C
leżą na s2, a punkt D na s1. Pokaż, że ABCD jest równoległobokiem.

22. Z dowolnego punktu wewnątrz okręgu opuszczono prostopadłe na n średnic, dzielących
okrąg na 2n równych łuków. Pokaż, że spodki tych prostopadłych leżą w wierz-
chołkach n-kąta foremnego.

23. Z dowolnego punktu na okręgu opuszczono proste prostopadłe na dwie ustalone śre-
dnice tego okręgu. Pokaż, że długość odcinka łaczącego spodki tych prostopadłych
nie zależy od wyboru punktu na okręgu.

24. Z dowolnego punktu M na przyprostokątnej BC trójkąta prostokątnego ABC po-
prowadzono prostopadłą MN do przeciwprostokątnej AB. Pokaż, że miary kątów
6 MAN i 6 MCN są równe.

25. W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku B ma 60
◦, a dwusieczne AD i CE przecinają

się w punkcie O. Pokaż, że |OD| = |OE|.

26. W trójkącie ABC boki AC i BC nie są równe. Pokaż, że dwusieczna kąta przy wierz-
chołku C połowi kąt między środkową a wysokością wypuszczonymi z tego wierzchołka
wtedy i tylko wtedy, gdy miara kąta przy wierzchołku C wynosi π

2
.

27. Wiadomo, że w trójkącie ABC środkowa, dwusieczna i wysokość poprowadzone z
wierzchołka C dzielą kąt przy tym wierzchołku na cztery równe części. Znajdź kąty
tego trójkąta.
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