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Elipsa

De�niujemy elips¦ w nast¦puj¡cy sposób:

De�nicja 1. Niech F1 i F2 b¦d¡ dwoma punktami pªaszczyzny i niech dana b¦dzie liczba rzeczy-

wista L > |F1||F2|. Elips¡ nazywamy zbiór wszystkich punktów X takich, »e |F1X|+|XF2| = L.
Mówimy, »e punkty F1 i F2 s¡ ogniskami elipsy.

Najwa»niejsze wªasno±ci elips:

Twierdzenie 2. Niech e b¦dzie elips¡ o ogniskach F1 i F2 i niech punkt X nale»y do e.
Wówczas dwusieczna k¡ta zewn¦trznego przy X trójk¡ta F1XF2 jest styczna do e.

Twierdzenie 3. Elipsa o ogniskach F1 i F2 jest wpisana w k¡t o wierzchoªku P i jest styczna

do jego ramion w punktach K i L. Wówczas ^KPF1 = ^LPF2.

Twierdzenie 4. Niech P b¦dzie punktem pªaszczyzny i niech proste PK i PL b¦d¡ styczne do

elipsy o ogniskach F1 i F2. Wówczas ^PF1K = ^PF1L.

Twierdzenie 5. Je»eli zbiór punktów wspólnych sto»ka i pªaszczyzny jest krzyw¡ zamkni¦t¡,

to jest to elipsa.

De�nicja 6. Dany jest k¡t o wierzchoªku A i prosta l przechodz¡ca przez A. Obraz prostej l
w symetrii wzgl¦dem dwusiecznej k¡ta A nazywamy prost¡ izogonaln¡ do l.

Kilka zada«, w których warto wykorzysta¢ wªa±ciwo±ci elips:

1. Niech dany b¦dzie trójk¡t ABC i proste p,g,r przechodz¡ce odpowiednio przez punkty
A,B,C. Poka», »e je»eli proste p,g,r spotykaj¡ si¦ w jednym punkcie, to ich izogonalne
te» spotykaj¡ si¦ w jednym punkcie. Mówimy wtedy, »e te punkty s¡ izogonalne.

2. Pokaza¢, »e ogniska dowolnej elipsy wpisanej w trójk¡t s¡ izogonalne. Czy punkt
przeci¦cia si¦ wysoko±ci trójk¡ta i ±rodek okr¦gu opisanego na trójk¡cie s¡ izogonalne?
Czy wobec tego istnieje elipsa wpisana w trójk¡t o ogniskach w tych dwóch punktach?

3. Wykonujemy nast¦puj¡ce do±wiadczenie: na kartce papieru rysujemy du»y okr¡g.
Ustalamy punkt P wewn¡trz narysowanego okr¦gu. Nast¦pnie wybieramy dowolny
punkt X na okr¦gu i wykonujemy takie zgi¦cie kartki, »eby punkt P po zgi¦ciu wyl¡-
dowaª na punkcie X. T¦ operacj¦ wykonujemy wielokrotnie dla ró»nych punktów X.
Udowodni¢, »e obszar ograniczony naszymi zgi¦ciam jest elips¡. Jakie s¡ ogniska tej
elipsy?

4. (LI Olimpiada Matematyczna, 3 etap) Dany jest trójk¡t ABC w którym CA = CB.
Punkt P le»y wewn¡trz trójk¡ta ABC, przy czym ^PAB = ^BPC. Punkt M jest
±rodkiem boku AB. Dowie±¢, »e ^APM + ^CPB = π.
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