
Wstęp do geometrii

Lista 3: Okręgi i styczne

ZADANIA PODSTAWOWE

1. Dwa okręgi o promieniach R i r są styczne zewnętrznie. Znajdź długość odcinka ich
wspólnej stycznej między punktami styczności.

2. Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości a, b i c (gdzie c jest długością przeciw-
prostokątnej). Pokaż, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt wynosi 1

2
(a+ b− c),

zaś promień okręgu dopisanego do przeciwprostokątnej jest równy 1

2
(a+ b+ c) (okrąg

dopisany to okrąg styczny do jednego boku trójkąta i przedłużeń dwóch pozostałych).

3. Dane są dwa okręgi s1 i s2 o różnych promieniach. Poprowadzono dwie proste styczne
do nich zewnętrznie (tzn. oba okręgi leżą po tej samej stronie każdej z prostych).
Pokaż, że w czworokąt utworzony przez cztery punkty styczności da się wpisać okrąg
wtedy i tylko wtedy, gdy okręgi s1 i s2 są styczne.

4. Okrąg s1 o środku O1 jest styczny do okręgu s2 o środku O2. Przez ich punkt sty-
czności poprowadzono prostą przecinającą okrąg s1 w punkcie A1 i okrąg s2 w punkcie
A2. Pokaż, że prosta O1A1 jest równoległa do prostej O2A2.

5. Trzy okręgi s1, s2 i s3 są parami styczne w trzech różnych punktach. Pokaż, że proste
łączące punkt styczności s1 i s2 z dwoma pozostałymi punktami styczności przecinają
okrąg s3 w końcach pewnej jego średnicy. Wskazówka: użyj poprzedniego zadania.

6. Dwa okręgi o środkach O1 i O2 są styczne zewnętrznie do siebie nawzajem oraz
wewnętrznie do trzeciego okręgu o środku O i promieniu r. Oblicz obwód trójkąta
OO1O2. Uwaga: oblicz oznacza, że należy wyrazić szukaną wielkość przez wielkości
explicite wymienione w zadaniu, w tym wypadku przez r.

7. Dane są cztery okręgi położone w ten sposób, że każdy okrąg si jest styczny zewnętrz-
nie do si+1 (i = 1, 2, 3, 4, s5 = s1). Pokaż, że czworokąt utworzony przez punkty
styczności da się wpisać w okrąg.

8. Narysowano trzy koła, których średnicami są boki pewnego trójkąta prostokątnego.
Wszystkie punkty położone w którymkolwiek z dwu mniejszych kół, ale poza najwięk-
szym z nich, tworzą figurę F (przypominającą dwa półksiężyce). Pokaż, że pole F

jest równe polu trójkąta.

9. Dany jest okrąg s i punkt P . Prosta przez P przecina s w punktach A i B. Pokaż,
że iloczyn |PA| · |PB| nie zależy od wyboru prostej. Wskazówka: narysuj inną taką
prostą, połącz odpowiednie punkty przecięcia. poszukaj trójkątów podobnych.

Definicja: Potęgą punktu P względem okręgu s nazywamy iloczyn z powyższego zadania
dla P leżącego na zewnątrz s, bądź liczbę przeciwną do tego iloczynu dla P wewnątrz s.

10. Pokaż, że dla punktu P leżącego na zewnątrz okręgu potęga P względem tego okręgu
jest równa kwadratowi długości stycznej do okręgu poprowadzonej z P .

11. Pokaż, że potęga punktu P względem okręgu jest równa d2 − r2, gdzie r oznacza
promień okręgu, a d – odległość punktu P od środka okręgu.

12. Dwa okręgi przecinają się w punktach A i B. Prosta jest do nich styczna odpowiednio
w punktach M i N . Pokaż, że AB połowi odcinek MN .
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ZADANIA DODATKOWE

13. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boku BC w punkcie K, a okrąg
dopisany – w punkcie L. Pokaż, że |CK| = |BL| = 1

2
(a + b − c) (gdzie a, b, c to

długości boków trójkąta).

14. Niech A i B będą punktami styczności dwu prostych przechodzących przez dany punkt
P z pewnym okręgiem o środku O. Trzecia styczna do tego samego okręgu przecina
odcinki PA i PB odpowiednio w punktach X i Y . Pokaż, że miara kąta 6 XOY nie
zależy od wyboru trzeciej stycznej.

15. Na podstawie AB trójkąta równoramiennego ABC wybrano punkt E. Okręgi wpisane
w trójkąty ACE i ECB są styczne do odcinka CE odpowiednio w punktach M i N .
Oblicz długość odcinka MN mając dane długości AE i BE.

16. Przez punkt P leżący na wspólnej cięciwie AB dwu przecinających się okręgów popro-
wadzono cięciwę KM jednego okręgu i cięciwę LN drugiego. Pokaż, że na czworokącie
KLMN da się opisać okrąg.

17. Dwa okręgi są styczne w punkcie A, a prosta jest do nich styczna odpowiednio w
punktach C i D. Pokaż, że 6 CAD = π

2
.

18. Trzy okręgi o promieniach równych r przechodzą przez punkt H; niech A, B i C będą
ich punktami przecięcia różnymi od H. Pokaż, że H jest punktem przecięcia wysokości
trójkąta ABC i że promień okręgu opisanego na trójkącie ABC także wynosi r.

19. Z punktu A poprowadzono proste styczne do okręgu o środku O w punktach B i
C. Przez punkt X leżący na cięciwie BC poprowadzono prostą prostopadłą do OX,
przecinającą proste AB i AC odpowiednio w punktach K i L. Pokaż, że |KX| = |XL|.

20. Punkty C i D leżą na okręgu o średnicy AB. Proste AC i BD przecinają się w punkcie
P , proste AD i BC – w punkcie Q. Pokaż, że prosta AB jest prostopadła do PQ.

21. Pokaż, że wszystkie punkty, których potęgi względem dwóch danych niewspółśrod-
kowych okręgów są równe, leżą na jednej prostej.

Definicja: Prostą z powyższego zadania nazywamy osią potęgową tych dwóch okręgów.

22. Pokaż, że oś potęgowa dwóch przecinających się okręgów przechodzi przez ich punkty
przecięcia.

23. Dane są dwa niewspółśrodkowe okręgi s1 i s2. Pokaż, że trzeci okrąg przecina oba
dane pod kątem prostym wtedy i tylko wtedy, gdy jego środek leży na osi potęgowej
s1 i s2 z wyłączeniem ich wspólnej cięciwy (jeśli taka istnieje).
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