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Geometria pożyteczna i przyjemna (?!)

1. Ile razy większy jest promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym od promienia
okręgu wpisanego w ten trójkąt?

2. Podziel dany trójkat ostrokatny na trójkaty równoramienne.

3. Wykaż, że trójkąt prostokątny o bokach będących liczbami całkowitymi ma obwód będący
liczbą parzystą.

4. Udowodnij, że środkowe w trójkącie wyznaczają sześć trójkątów o równych polach.

5. Wykaż, że jeżeli w czworokącie wypukłym połączymy środki sąsiednich boków to otrzymamy
równoległobok o polu równym połowie pola wyjściowego czworokąta.

6. Dany jest czworokat ABCD taki, ze |AB| = |AD|, |BC| = |CD|, |∠BAD| = 60o oraz
|∠BCD| = 150o. Udowodnij, ze |AB| = |BD| = |AC|.

7. Dwa okręgi przecinają się w punktach A i B. Przez punkt B poprowadzono prostą przeci-
nającą jeden okrąg w punkcie C, a drugi okrag w punkcie D. Uzasadnij, że odcinek AC jest
średnicą jednego okręgu dokładnie wtedy, gdy odcinek AD jest średnicą drugiego okręgu.

8. Jedna przekątna dzieli pewien czworokąt na dwa trójkąty, z których każdy ma kąty 40o, 60oi80o.
Druga przekątna dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty, z których jeden ma kąty 50o, 50oi80o.
Jakie kąty ma drugi trójkąt?

9. Dany jest trójkąt ∆ABC. Przez punkt C prowadzimy proste równoległe do dwusiecznych
kątów ∠BAC i ∠ABC. Punkty przecięcia tych prostych z prostą AB oznaczmy przez K i L.
Uzasadnij, że długość odcinka KL jest równa obwodowi trójkata ∆ABC.

10. Udowodnij, że w dowolnym trójkącie, suma długości środkowych jest mniejsza od obwodu
trójkąta.

11. Udowodnij, że w trójkącie środki boków i spodki wysokości leżą na jednym okręgu.

12. W trójkącie ∆ABC, dwusieczne kątów ∠B i ∠C przecinają się w punkcie F . Dwusieczna
kąta ∠B przecina bok AC w punkcie D. Dwusieczna kąta ∠C przecina bok AB w punkcie
E. Miara kąta ∠DFC jest dana i wynosi ω. Oblicz miarę kąta ∠A trójkąta ∆ABC.

13. Dany jest równoległobok o krótszym boku równym 5 oraz krótszej wysokości (łączącej dłuższe
boki) wynoszącej 4. W równoległobok ten wpisano dwa wzajemnie styczne okręgi tak, że
pojedynczy okrąg styka się z jednym krótkim bokiem oraz obydwoma dłuższymi bokami
równoległoboku. Oblicz obwód równoległoboku.
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14. Poprowadź wysokość wychodzącą z wierzchołka E trójkąta ∆CEB, a następnie oblicz długo-
ści wszystkich odcinków znajdujących się na rysunku. Dana jest długość odcinka AD równa
a oraz miary kątów wychodzących z wierzchołka C - każdy kąt ma miarę 30o jak zaznaczono
na rysunku.

15. Udowodnij, że jeżeli wysokość i środkowa trójkąta poprowadzone z jednego wierzchołka dzielą
kąt przy tym wierzchołku na trzy kąty o równych miarach to trójkąt ten jest prostokątny.

16. Ramię trapezu równoramiennego widać ze środka okręgu opisanego na tym Ramię trapezu
równoramiennego widać ze środka okręgu opisanego na tym trapezie pod kątem 60 stopni.
Udowodnij, że pole trapezu jest równe polu trójkąta równobocznego którego bok stanowi
przekątna trapezu. trapezie pod kątem 60 stopni. Udowodnij, że pole trapezu jest równe
polu trójkąta równobocznego którego bok stanowi przekątna trapezu.
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