
 
 

 

 

 

 

Zestaw 15 

 

1. Niech 𝐻 będzie punktem przecięcia wysokości trójkąta nieprostokątnego 
𝐴𝐵𝐶, w którym 𝐴𝐵 > 𝐵𝐶 > 𝐶𝐴. Rozważamy okręgi opisane na trójkątach 
𝐴𝐻𝐵, 𝐵𝐻𝐶 i 𝐶𝐻𝐴. Który z nich ma najdłuższy promień? 

Przekształćmy punkt H w symetrii względem prostej AB. Jego obraz H’ 
znajdzie się na okręgu opisanym na trójkącie ABC (udowodniliśmy to na 
przedostatnim kółku). 

 

Trójkąty ABH i ABH’ są przystające, więc okręgi na nich opisane mają 
równe promienie (swoją drogą udowodnienie tego faktu może być dla was 
ciekawym ćwiczeniem), ale przecież okrąg opisany na trójkącie ABH’ to ten 
sam okrąg, który jest opisany na trójkącie ABC. Udowodniliśmy więc, że 
okrąg opisany na trójkącie ABH jest przystający do okręgu opisanego na 
trójkącie ABC. Podobnie udowodnimy dla okręgów opisanych na trójkątach 
BCH i CAH. Wszystkie one mają taki sam promień. 

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. 

 

Rozważmy prostą CM. Wykażemy, że zawiera ona dwusieczną kąta ACB 
oraz wysokość MP trójkąta KLM. 
Dwusieczna. Łuki AM i MB są z założenia równe, więc oparte na nich kąty 
są równe. 
Wysokość. Łuki, na których oparte są kąty PCK i PKC dają w sumie połowę 

okręgu, więc suma tych kątów wynosi 90. Na kąt CPK zostaje więc 90. 
Podobne rozumowanie przeprowadzimy dla prostych BL i AK. Stąd łatwo 
już wynika teza zadania. 

3. Na bokach 𝐵𝐶 i 𝐶𝐷 kwadratu 𝐴𝐵𝐶𝐷 wybrano odpowiednio takie punkty 
𝑃 i 𝑄, że ∡𝑃𝐴𝑄 = 45°. Wykazać, że środek okręgu opisanego na trójkącie 
𝐴𝑃𝑄 leży na przekątnej 𝐴𝐶 kwadratu 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

 



 
 

Niech punkt O będzie środkiem okręgu opisanego na trójkącie APQ. Kąt 
POQ jest prosty (środkowy, oparty na tym samym łuku, co wpisany PAQ). 
To oznacza, że na czworokącie OPCQ da się opisać okrąg (dwa kąty proste 
naprzeciwko siebie). W tym okręgu łuki OP i OQ są równe (odcinki OP i OQ 
to promienie okręgu opisanego na APQ). Prosta OC zawiera więc 
dwusieczną kąta BCD, a co za tym idzie przekątną AC kwadratu ABCD. 
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