
Wstęp do geometrii

Lista 5R: Trójkąt

ZADANIA PODSTAWOWE

1. Pokaż, że dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie.

2. Na bokach AB, BC i CA trójkąta równobocznego ABC wybrano punkty odpowiednio
P , Q i R w ten sposób, że |AP | : |BP | = |BQ| : |QC| = |CR| : |AR| = 2 : 1. Pokaż,
że boki trójkąta PQR są prostopadłe do odpowiednich boków trójkąta ABC.

3. Na bokach BC, CA i AB trójkąta ABC wybrano punkty odpowiednio A1, B1 i C1

w ten sposób, że |AC1| = |AB1|, |BA1| = |BC1| i |CA1| = |CB1|. Pokaż, że A1, B1 i
C1 są punktami styczności okręgu wpisanego z bokami trójkąta.

4. Niech K, L i M będą środkami trzech okręgów dopisanych do trójkąta ABC. Pokaż,
że punkty A, B i C są spodkami wysokości trójkata KLM .

5. W trójkącie ABC wybrano punkt P , taki że
6 PAB

6 PAC
=

6 PCA

6 PCB
=

6 PBC

6 PBA
= x. Pokaż,

że x = 1.

6. Uzasadnij, że środkowa w trójkacie ma długość połowy boku, na który została opusz-
czona, wtedy i tylko wtedy, gdy kąt przy wierzchołku, z którego została opuszczona,
jest prosty.

7. W trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka kąta prostego poprowadzono wysokość
CK. W trójkącie ACK poprowadzono dwusieczną CE. Pokaż, że |CB| = |BE|.

8. Na bokach AB, BC i CA trójkąta ABC lub na ich przedłużeniach wybrano odpowied-
nio punkty D, E, F . Pokaż, że punkty D, E, F leżą na jednej prostej wtedy i tylko
wtedy, gdy na bokach trójkąta leży parzyście wiele z nich oraz spełniona jest równość:
|AD|

|DB|
·
|BE|

|EC|
·
|CF |

|FA|
= 1.

Uwaga. Fakt sformułowany w powyższym zadaniu nazywa się twierdzeniem Menelaosa.

9. Na bokach AB, BC i CA trójkąta ABC lub na ich przedłużeniach wybrano odpowied-
nio punkty D, E, F . Pokaż, że proste CD, AE, BF przecinają się w jednym punkcie
wtedy i tylko wtedy, gdy na bokach trójkąta leży nieparzyście wiele spośród punktów

D, E, F oraz spełniona jest równość:
|AD|

|DB|
·
|BE|

|EC|
·
|CF |

|FA|
= 1.

Uwaga. Fakt sformułowany w powyższym zadaniu nazywa się twierdzeniem Cevy (czytaj:
czewy). Opisane w nim proste przecinające się w jednym punkcie określa się czasem jako
czewiany.

10. Rozwiąż jeszcze raz zadanie 1, tym razem przy pomocy twierdzenia Cevy.

11. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków AB, BC, CA odpowiednio w
punktach D, E, F . Pokaż, że proste CD, AE, BF przecinają się w jednym punkcie.

12. Wywnioskuj z twierdzenia Cevy, że wysokości trójkąta ostrokątnego przecinają się w
jednym punkcie.

13. Punkt P leży na okręgu opisanym na trójkącie ABC. Pokaż, że jego rzuty prostokątne
na boki lub przedłużenia boków tego trójkąta leżą na jednej prostej.

Uwaga. Tę prostą nazywa się prostą Simsona punktu P względem trójkąta ABC.
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ZADANIA DODATKOWE

14. Na bokach AB, BC, CA trójkąta ABC wybrano odpowiednio punkty D, E, F , tak że
odcinki CD, AE, BF przecinają się w jednym punkcie. Proste DE i EF przecinają
prostą przechodzącą przez A i równoległą do boku BC w punktach K i L. Pokaż, że
|AK| = |AL|.

15. W trójkącie równoramiennym ABC o podstawie AC poprowadzono dwusieczną CD.
Prosta prostopadła do CD przechodząca przez D przecina AC w punkcie E. Pokaż,
że |EC| = 2|AD|.

16. Suma kątów przy podstawie trapezu wynosi 90◦. Pokaż, że długość odcinka łączącego
środki podstaw jest równa połowie różnicy długości podstaw.

17. Przez środek I okręgu wpisanego w trójkąt ABC poprowadzono proste równoległe
do boków tego trójkąta. Prosta równoległa do AB przecina AC i BC odpowiednio
w punktach M i N , a proste równoległe do AC i BC przecinają AB odpowiednio w
punktach P i Q. Pokaż, że |MN | = |AM |+ |BN |, a obwód trójkata IPQ jest równy
długości odcinka AB.

18. W trójkącie ABC poprowadzono trójsieczne kątów. Trójsieczne kątów w wierzchoł-
kach B i C położone bliżej boku BC przecinają się w punkcie A1 i analogicznie:
trójsieczne kątów w wierzchołkach A i C położone bliżej boku AC przecinają się w
punkcie B1, a trójsieczne kątów w wierzchołkach A i B położone bliżej boku AB

przecinają się w punkcie C1. Pokaż, że trójkąt A1B1C1 jest równoboczny.
Wskazówka: Reverse engineering – zacznij od narysowania trójkąta równobocznego. Na-
stępnie na każdym jego boku zbuduj trójkąt równoramienny i przedłuż boki tych trójkątów
do przecięcia. Jakie powinny być kąty w tych trójkątach równoramiennych, aby otrzymany
rysunek pomógł ci rozwiązać oryginalne zadanie dla trójkąta ABC o kątach α, β i γ?
Uwaga. Fakt sformułowany w powyższym zadaniu nazywa się twierdzeniem Morleya.
Istnieje wiele dowodów twierdzenia Morleya i tylko niektóre z nich przebiegają jak we
wskazówce. Nie przejmuj się, jeżeli twoje rozwiązanie jest inne.

19. Pokaż, że punkty symetryczne do punktu przecięcia wysokości trójkąta względem jego
boków leżą na okręgu opisanym.

20. Długości a, b, c boków trójkąta ABC tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym a < b < c.
Dwusieczna kąta przy wierzchołku B przecina okrąg opisany w punkcie D. Pokaż, że
środek odcinka BD jest środkiem okręgu wpisanego.

21. Niech H będzie punktem przecięcia wysokości trójkąta ABC, O – środkiem okręgu
opisanego, a M – punktem przecięcia środkowych. Pokaż, że M leży na odcinku OH

i |OM | : |MH| = 1 : 2.
Uwaga. Prostą przechodzącą przez punkty O, M i H z powyższego zadania nazywa się
prostą Eulera trójkąta ABC.

22. Pokaż, że środki boków trójkąta, spodki wysokości i środki odcinków łączących punkt
H przecięcia wysokości z wierzchołkami trójkąta leżą na jednym okręgu, którego środ-
kiem jest środek odcinka OH (gdzie O to środek okręgu opisanego).

Uwaga. Okrąg ten nazywamy okręgiem dziewięciu punktów trójkąta ABC.
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