
 
 

 

 

 

 

Zestaw 11 

 

GIMNAZJUM 

1. Wiedząc, że czworokąt 𝐴𝐵𝐶𝐷 jest równoległobokiem, 𝐴𝐸 = 𝐵𝐸 = 𝐸𝐷 oraz że 
 ∡𝐴𝐸𝐷 = 78°, wyznacz miarę kąta 𝐵𝐷𝐶.  

 

Opiszmy okrąg na trójkącie ABD. Jego środek będzie w punkcie E bo 𝐴𝐸 = 𝐵𝐸 = 𝐸𝐷. Kąt 

𝐴𝐵𝐷 ma miarę 39, jako kąt wpisany oparty na tym samym łuku, co kąt środkowy 𝐴𝐸𝐷. Kąt 

𝐵𝐷𝐶 ma oczywiście też 39 jako naprzemianległy do 𝐴𝐵𝐷. 

2. Dany jest trójkąt 𝐴𝐵𝐶, |𝐴𝐶| ≠ |𝐵𝐶|. Wykaż, że symetralna boku 𝐴𝐵 i dwusieczna kąta 
𝐴𝐶𝐵 przecinają się na okręgu opisanym na trójkącie 𝐴𝐵𝐶. 

 
Punkt D jest środkiem krótszego łuku AB. Należy on do symetralnej boku AB bo jest ona osią 
symetrii łuku AB. Należy również do dwusiecznej kąta ACB, bo kąty ACD i DCB są oparte na 
równych łukach. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC. Punkt D jest rzutem 
prostokątnym punktu C na prostą AB. Wykazać, że ∡𝐴𝐶𝑂 = ∡𝐵𝐶𝐷. 

 

Rysunek wszystko wyjaśnia. 

Punkty O i D są przykładem punktów izogonalnie sprzężonych w trójkącie ABC. Warto 
poczytać o tym pojęciu. 

 

 
 

LICEUM

1. Wiedząc, że 𝐴𝐷 = 𝐷𝐵, 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐶 oraz, że ∡𝐶𝐸𝐹 = 35° i ∡𝐴𝐵𝐶 = 28°, wyznacz miarę 
kąta 𝐸𝐺𝐷.  

 

Opiszmy okrąg na trójkącie 𝐴𝐵𝐶. Środek tego okręgu będzie w punkcie 𝐷. Kąt 𝐴𝐷𝐶 ma więc 

miarę 56 jako środkowy oparty na tym samym łuku, co wpisany 𝐴𝐵𝐶. Z trójkąta 𝐴𝐵𝐶 

obliczymy miarę kąta 𝐶𝐴𝐵 = 62. Kąt 𝐴𝐸𝐺 ma miarę 145 jako przyległy do kąta 𝐶𝐸𝐺. Z 
czworokąta 𝐴𝐷𝐺𝐸 wyliczymy miarę kąta 𝐸𝐺𝐷 = 97. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Dany jest trójkąt ABC. Niech K, L, M będą środkami łuków BC, CA i AB (nie zawierających 

wierzchołków trójkąta) okręgu opisanego na ABC. Wykazać, że punkt przecięcia wysokości 

trójkąta KLM i środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC pokrywają się. 

 

Pokażemy, że punkt 𝐻 na rysunku powyżej jest zarówno środkiem okręgu wpisanego w 
trójkąt 𝐴𝐵𝐶, jak i ortocentrum trójkąta 𝐾𝐿𝑀.  
Punkt 𝑀 jest środkiem łuku 𝐴𝐵, więc należy do dwusiecznej kąta 𝐴𝐶𝐵 (zobacz zadanie 2 dla 
gimnazjum). Podobnie mamy dla punktów 𝐾 i 𝐿, więc punkt 𝐻 jest środkiem okręgu 
wpisanego w trójkąt 𝐴𝐵𝐶. 
Wystarczy teraz pokazać, że kąt 𝐶𝐷𝐸 jest prosty. Kąt 𝐴𝐾𝐿 ma miarę 𝛽, bo jest oparty na 
tym samym łuku, co kąt 𝐴𝐵𝐿. Kąt 𝐷𝐸𝐶 ma miarę 𝛼 + 𝛾 jako kąt zewnętrzny w trójkącie 
𝐴𝐾𝐸. Miara kąta 𝐸𝐷𝐶 to 180° − (𝛼 + 𝛽 + 𝛾) = 90° bo 2𝛼 + 2𝛽 + 2𝛾 = 180°. 

3. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, przy czym ∡𝐴𝐶𝐵 = 60°. Punkty D i E są rzutami 

prostokątnymi odpowiednio punktów A i B na proste BC i AC. Punkt M jest środkiem boku 

AB. Wykazać, ze trójkąt DEM jest równoboczny. 

 

Na czworokącie 𝐴𝐵𝐷𝐸 można opisać okrąg, którego środkiem jest punkt 𝑀 (kąty 𝐴𝐸𝐵 i 
𝐴𝐷𝐵 są obydwa proste). Odcinki 𝑀𝐸 i 𝑀𝐷 są promieniami, więc trójkąt 𝐷𝐸𝑀 jest 

równoramienny. Suma kątów przy wierzchołkach 𝐴 i 𝐵 wynosi 120 więc korzystając z 

faktu, że trójkąty 𝐴𝑀𝐸 i 𝐵𝑀𝐷 są równoramienne łatwo policzysz, że kąt 𝐸𝑀𝐷 ma 60. 

 

  

 


