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Okrąg a geometria
Definicja 1 Okrąg to zbiór punktów płaszczyzny odległych od ustalonego punktu, nazywanego środkiem,
o zadaną odległość, nazywaną promieniem.

Definicja 2 Kąt środkowy w okręgu (kole) to taki kąt, który zawiera w swoich ramionach dwa promienie
tego okręgu (koła). Wierzchołek kąta znajduje się w środku okręgu (koła).

Definicja 3 Kąt wpisany w okrąg (koło) to taki kąt, który zawiera w swoich ramionach dwie cięciwy
tego okręgu (koła), mające wspólny jeden koniec, leżący na tym okręgu. Punkt ten jest wierzchołkiem kąta
wpisanego.

Twierdzenie 1 Miara kąta wpisanego jest dwa razy mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym
samym łuku.

Twierdzenie 2 Czworokąt wypukły można wpisać w okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy miar kątów
przeciwległych są równe i wynoszą 180o.

Twierdzenie 3 Czworokąt wypukły można opisać na okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy sumy długości
przeciwległych boków są równe.

|AB|+ |CD| = |BC|+ |AD|

Twierdzenie 4 Pole trójkąta o bokach a,b,c wpisanego w okrąg o promieniu R wynosi abc4R .

Twierdzenie 5 Pole trójkąta o bokach a,b,c w który wpisano okrąg o promieniu r wynosi 12r(a+ b+ c).

Rozpatrzmy dwa okręgi o środkach O1 i O2 oraz promieniach odpowiednio r1 i r2. Przez d(O1, O2)
rozumieć będziemy odległość między środkami okręgów. Wtedy okręgi te mogą być:

• identyczne O1=O2 i r1=r2

• współśrodkowe O1=O2

• styczne wewnętrznie d(O1, O2) = |r1 − r2|

• styczne zewnętrznie d(O1, O2) = r1 + r2

• rozłączne d(O1, O2) < |r1 − r2| lub d(O1, O2) > r1 + r2

• przecinające się |r1 − r2| < d(O1, O2) < r1 + r2

Zadania
1. Udowodnij powyższe twierdzenia.

2. Do dwóch okręgów o promieniach długości 3cm i 10cm poprowadzono wspólną styczną tak, że okręgi
znajdują się po różnych stronach tej stycznej. Odległość między środkami okręgów wynosi 39 cm.
Oblicz długość odcinka między punktami styczności.

3. Dany jest prostokąt ABCD . Okręgi o średnicach AB i AD przecinają się w punktach A i P .
Wykaż, że punkty B,P i D leżą na jednej prostej.
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4. Dane są cztery okręgi. Każdy z nich jest styczny zewnętrznie do dokładnie dwóch spośród trzech
pozostałych okręgów. Udowodnij, że punkty styczności tych okręgów są wierzchołkami czworokąta,
na którym można opisać okrąg.

5. W kole o środku S poprowadzono cięciwę, która nie jest średnicą. Punkt A dzieli tę cięciwę na dwa
odcinki o długościach 11 i 29. Odcinek AS ma długość 15. Oblicz promień tego koła.

6. Z wierzchołków kwadratu o boku a , jako ze środków zakreślono 4 okręgi o promieniu a2 . Znajdź
promienie okręgów stycznych do tych czterech okręgów jednocześnie.

7. Środek okręgu, wpisanego w trapez prostokątny, znajduje się w odległości5 oraz 8 od końców dłuż-
szego ramienia trapezu. Oblicz pole trapezu.

8. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 65 cm, wysokość poprowadzona na
przeciwprostokątną ma długość 60 cm. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie.

9. Różnica długości promienia okręgu opisanego na kwadracie i promienia okręgu wpisanego w kwadrat
wynosi 2 cm.Oblicz pole tego kwadratu

10. Dwa okręgi o środkach A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest jednocześnie styczny do
ramion tego samego kąta prostego. Udowodnij, że stosunek promienia większego z tych okręgów do
promienia mniejszego jest równy 3 + 2

√
2.

11. Dwa okręgi, każdy o promieniu 8, są styczne zewnętrznie. Ze środka jednego z nich poprowadzono
styczne do drugiego okręgu. Oblicz pole figury ograniczonej stycznymi oraz łukami okręgów.

12. Dany jest okrąg O1 . Kreślimy cięciwę AB nieprzechodzącą przez środek okręgu O1 , a następnie
rysujemy okrąg O2 współśrodkowy z okręgiem O1 i styczny do cięciwy AB . Okręgi O1 i O2 ogra-
niczają pierścień kołowy. Uzasadnij, że pole pierścienia kołowego nie zależy od długości promienia
okręgu O1 (zależy tylko od długości cięciwy AB ).

13. Czworokąt ABCD wpisano w okrąg o środku O. Przekątne tego czworokąta są do siebie prostopadłe.
Udowodnij, że czworokąty AOCB i AOCD mają równe pola

2


