
Wstęp do geometrii

Lista 6: Czworokąty i inne więlokąty

ZADANIA PODSTAWOWE

1. Przypomnij, kiedy na czworokącie da się opisać okrąg (i dlaczego).

2. Pokaż, że w wypukły czworokąt ABCD da się wpisać okrąg wtedy i tylko wtedy gdy
|AB|+ |CD| = |BC|+ |AD|. Jak to uogólnić na niewypukłe czworokąty?

3. Wypukły n-kąt podzielono nieprzecinającymi się przekątnymi na trójkąty. Ile jest
tych trójkątów?

4. Pokaż, że jeśli przekątne czworokąta opisanego na okręgu przecinają się w środku tego
okręgu, to ten czworokąt jest rombem.

5. Czworokąt ABCD jest opisany na okręgu o środku O. Pokaż, że 6 AOB+ 6 COD = π.

6. Dany jest czworokąt wypukły ABCD. Okręgi wpisane w trójkąty ABC i ACD są
styczne do przekątnej AC w tym samym punkcie. Pokaż, że:

a) w czworokąt ABCD da się wpisać okrąg,
b) okręgi wpisane w trójkąty ABD i BCD są styczne do przekątnej BD w tym samym

punkcie.

7. Pokaż, że dwa czworokąty są podobne wtedy i tylko wtedy, gdy ich cztery odpowiednie
kąty są równe oraz kąty między przekątnymi też są równe.

8. Udowodnij twierdzenie Ptolemeusza: jeśli czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg, to
|AB| · |CD|+ |AD| · |BC| = |AC| · |BD|. Wskazówka: weź taki punkt M na przekątnej
BD, że 6 ACD = 6 DCM .

9. Dwusieczna kąta A przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie D. Pokaż,
że |AB|+ |AC| ≤ 2|AD|. Wskazówka: twierdzenie Ptolemeusza.

10. Punkt P leży na łuku CD okręgu opisanego na kwadracie ABCD. Uzasadnij równość
|PA|+ |PC| =

√
2|PB|. Wskazówka: twierdzenie Ptolemeusza.

11. Pokaż, że w pięciokąt foremny można wpisać kwadrat, tj. znaleźć kwadrat, który ma
po jednym wierzchołku na każdym z boków pięciokąta oprócz jednego.
Pytanie dodatkowe: dla jakich innych wartości n da się znaleźć (n − 1)-kąt foremny,
który ma po jednym wierzchołku na każdym boku n-kąta foremnego oprócz jednego?

12. Sześciokąt ABCDEF jest wpisany w okrąg. Bok AB jest równoległy do DE, a bok
BC jest równoległy do EF . Pokaż, że bok CD jest równoległy do AF .

13. Jaką największą liczba kątów ostrych może mieć wypukły wielokąt?

14. Ile co najwyżej boków o długości rownej długości najdłuższej przekątnej może mieć
wypukły wielokąt?

15. Czy wypukły pięciokąt może mieć dokładnie cztery boki równej długości (a piąty inny)
i równocześnie dokładnie cztery przekątne równej długości (a piątą inną)?
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ZADANIA DODATKOWE

16. Okrąg przecina wszystkie cztery boki czworokąta, z każdego z nich wycinając cięciwę
tej samej długości. Pokaż, że w ten czworokąt da się wpisać okrąg.

17. Pokaż, że odcinki łaczące punkty styczności przeciwległych boków czworokąta z okrę-
giem wpisanym w ten czworokąt przecinają się w punkcie przecięcia przekątnych czwo-
rokąta.

18. Pokaż, że dwusieczne kątów wypukłego czworokąta tworzą czworokąt, na którym da
się opisać okrąg.

19. Na najdłuższym boku AC trójkąta ABC wybrano punkty A1 i C1, tak że |AC1| =
|AB| i |CA1| = |CB|. Na bokach AB i BC wybrano punkty A2 i C2, tak że |AA1| =
|AA2| i |CC1| = |CC2|. Pokaż, że na czworokącie A1A2C2C1 da się opisać okrąg.

20. Czworokąt ABCD jest wypukły, a okręgi wpisane w trójkąty ABC, BCD, CDA i
DAB mają równe promienie. Pokaż, że ABCD jest prostokątem.

21. Okrąg, którego średnicą jest bok AB wypukłego czworokąta ABCD, jest styczny do
boku CD; i odwrotnie: okrąg, którego średnicą jest CD, jest styczny do boku AB.
Pokaż, że boki BC i AD są równoległe.

22. Pięciokąt ABCDE ma wszystkie boki równe. Znajdź miarę kąta ABC, jeśli wiadomo,
że jest on równy podwojonemu kątowi DBE.

23. Sześciokąt wypukły ABCDEF ma wszystkie kąty równe. Pokaż, że ||BC| − |EF || =
||DE| − |AB|| = ||AF | − |CD||.

24. Sześciokąt ABCDEF jest wpisany w okrąg. Przedłużenia boków AB i DE przecinają
się w punkcie K, przedłużenia boków BC i EF przecinają się w punkcie L, a boków
CD i AF – w punkcie M . Pokaż, że punkty K, L i M leżą na jednej prostej.

Uwaga. W geometrii rzutowej teza zadania 12 jest szczególnym przypadkiem tezy
zadania 24: odpowiednie punkty przecięcia leżą na prostej w nieskończoności. Tezę
zadania 24 można dalej uogólnić, zastępując okrąg dowolną stożkową (w geometrii
rzutowej jest to oczywiste). To uogólnienie nazywa się twierdzeniem Pascala. Blaise
Pascal udowodnił je w wieku 16 lat, po czym doszedł do wniosku, że w gruncie rzeczy
nie warto zajmować się matematyką.

25. Znajdź wielokąt foremny o tej własności, że suma długości pewnych dwóch jego
przekątnych jest równa długości trzeciej przekątnej.

26. Oblicz sumę kwadratów długości wszystkich boków i przekątnych ośmiokąta forem-
nego wpisanego w okrąg o promieniu 1. Czy potrafisz to zrobić dla 2n-kąta?
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