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Geometria okręgów: potęgi
Definicja 0.1 Niech o będzie okręgiem o środku w punkcie O i promieniu r. Potęgą punktu P
względem okręgu o nazywamy wielkość OP 2 − r2.

Potęga punktów leżących wewnątrz okręgu względem tego okręgu jest ujemna, potęga punktów
leżących na okręgu jest równa zeru, a potęga punktów leżących na zewnątrz okręgu jest dodatnia.

Pojęcie potęgi punktu względem okręgu wiąże się z długościami odcinków siecznych i stycznych.
Związki te wyjaśnia następujące twierdzenie.

Twierdzenie 0.1 Punkt P leży na zewnątrz okręgu o. Prosta przechodząca przez punkt P przecina
okrąg o w dwóch punktach A i B (niekoniecznie różnych — gdy dana prosta jest styczna do okręgu o,
to przyjmujemy A = B). Wówczas iloczyn PA·PB jest równy potędze punktu P względem okręgu o.
W szczególności iloczyn ten nie zależy od wyboru prostej przechodzącej przez punkt P .

Analogicznie: niech punkt P leży wewnątrz okręgu o. Jeżeli prosta przechodząca przez punkt P
przecina okrąg o w dwóch różnych punktach A i B, to iloczyn PA · PB jest przeciwny do potęgi
punktu P względem okręgu o.

1. Udowodnij powyższe twierdzenie.
(Wskazówka: Zaznacz środek cięciwy okręgu o zawarty w danej prostej oraz zastosuj wzór
(x+ y)(x− y) = x2 − y2 i twierdzenie Pitagorasa.)

2. Dany jest czworokąt wypukłyABCD, którego przekątne przecinają się w punkcie P . Załóżmy,
że na tym czworokącie da się opisać okrąg. Jaką zależność wiążącą długości PA, PB, PC, PD
można stąd wywnioskować?
Czy prawdziwe jest wynikanie odwrotne: jeżeli prawdziwa jest ta zależność, to na danym
czworokącie można opisać okrąg?
Co się zmieni, jeżeli punkt P zastąpimy punktem Q przecięcia prostych AB i CD ?

3. Dwa okręgi przecinają się w różnych punktach A i B. Pewna prosta jest styczna do obu
tych okręgów odpowiednio w punktach C i D. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E.
Udowodnij, że EC = ED.

4. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boku BC w punkcie D. Drugi okrąg jest
styczny do półprostych AB→ i AC→, jest rozłączny z wnętrzem trójkąta ABC oraz jest
styczny do odcinka BC w punkcie E. Wykaż, że BD = CE.

5. Okręgi o1 i o2 są wpisane w pewien kąt i są styczne do jednego z ramion danego kąta odpo-
wiednio w punktach A1 i A2, a do drugiego z ramion — odpowiednio w punktach B1 i B2.
Prosta A1B2 przecina ponownie okręgi o1 i o2 odpowiednio w punktach C1 i C2. Udowodnij,
że A1C1 = B2C2.

6. Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E, a proste
BC i AD przecinają się w punkcie F . Wykaż, że

EF 2 = EA · EB + FB · FC.

(Wskazówka: Przyjmij, że punkt E i odcinek AD leżą po przeciwnych stronach prostej BC.
Rozważ punkt, w którym okrąg opisany na trójkącie BCE przecina odcinek EF .)
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7. Dane są dwa niewspółśrodkowe okręgi. Wykaż, że zbiór punktów, których potęgi względem
obu okręgów są jednakowe, jest prostą prostopadłą do prostej łączącej środki danych okręgów.

Tę prostą nazywamy osią potęgową danych okręgów.

8. Dane są trzy okręgi, których środki nie leżą na jednej prostej. Udowodnij, że istnieje punkt,
którego potęgi względem wszystkich trzech okręgów są jednakowe.

Ten punkt nazywamy środkiem potęgowym danych trzech okręgów.

9. Dane są trzy okręgi, których środki nie leżą na jednej prostej i z których dowolne dwa
przecinają się w dwóch różnych punktach. Dla każdej pary okręgów poprowadzono prostą
przechodzącą przez oba ich punkty wspólne. Wykaż, że otrzymane trzy proste przecinają się
w jednym punkcie.

Sformułuj i rozwiąż analogiczną wersję w przypadku gdy dowolne dwa z tych trzech okręgów
są styczne.

10. Okręgi o1 i o2 przecinają się w dwóch różnych punktach A i B. Na prostej AB wybrano
punkt C różny od A i B. Przez punkt C poprowadzono dwie różne proste. Pierwsza z tych
prostych przecina okrąg o1 w punktach D i E, a druga z tych prostych przecina okrąg o2
w punktach F i G. Udowodnij, że punkty D, E, F i G leżą na jednym okręgu.

11. Dany jest wielokąt wypukły W, w którym znajduje się n parami rozłącznych kół. Wykaż,
że wielokąt W można podzielić na n wielokątów wypukłych w taki sposób, by każdy z tych
mniejszych wielokątów zawierał w swoim wnętrzu jedno koło (i był rozłączny z pozostałymi
kołami).
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