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Geometria
1. Na okręgu o środku S opisano trapez ABCD (o podstawach AB i CD). Wykaż, że:
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2. W okręgu poprowadzono trzy cieciwy: AB, BC oraz CD. Niech punkty K, L oraz M będą odpo-
wiednio środkami tych cięciw. Wykaż, że:

^BKL = ^CML

3. Udowodnij, że nie istnieje wielościan mający dokładnie 7 krawędzi.

4. Na okręgu o promieniu 1 opisano trójkat prostokątny ABC o kącie prostym przy wierzchołku C. Na
przeciwprostokątnej AB tego trójkata wybrano takie punktyD i E, ze zachodza równosci AD = AC
i BE = BC. Oblicz długość odcinka DE.

5. W trójkąt ostrokątny ABC o polu S wpisano kwadrat KLMN o polu P w taki sposób, że punkty
K i L leżą na boku AB, a punkty M i N leżą odpowiednio na bokach BC i CA. Oblicz sumę boku
AB i wysokości trójkąta ABC poprowadzonej z wierzchołka C.

6. Dany jest taki wypukły pięciokąt ABCDE, że czworokąt ABDE jest prostokątem. Wykaż że pole
ABCDE jest mniejsze od pola 2 ·ACE.

7. Dane są dwa okręgi współsrodkowe —mniejszy o promieniu r i wiekszy o promieniu R. Przez wybra-
ny punkt mniejszego okregu poprowadzono parę prostych prostopadłych. Oblicz sumę kwadratów
długości odcinków wyciętych z tych prostych przez większy okrąg.

8. Dany jest trójkąt równoboczny ABC. Wewnątrz tego trójkąta wyznaczono taki punkt S, że

^ASB = 110o oraz ^BSC = 130o

Wykaż, że z odcinków SA,SB,SC można zbudować trójkąt i oblicz miary kątów tego trójkąta.

9. Czy istnieje wielościan wypukły, w którym każda ściana ma inną liczbę wierzchołków? Odpowiedź
uzasadnij.

10. Dany jest równoległobok ABCD. Na bokach AB i AD wybrano odpowiednio takie punkty E i F ,
że odcinek EF jest równoległy do przekątnej BD danego równoległoboku. Wykaż, że pola trójkątów
BCE i CDF są równe.

11. Dany jest trójkąt o bokach długości a,b,c. Ustal, w jakich proporcjach środek okręgu wpisanego w
ten trójkąt podzielił odcinki wycięte z dwusiecznych kątów trójkąta przez brzeg tego trójkąta.

12. Dany jest trójkąt równoboczny ABC. Punkt M jest takim punktem boku AC, że MC = 2 ·MA.
Punkty K i L dzielą bok BC na trzy równe części. Wykaż, że:

^AKM + ^ALM = 30o
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