
Zestaw 3: planimetria.

Zadanie 1. Trójk¡t ostrok¡tny ABC jest wpisany w okr¡g o ±rodku O i promieniu 4. K¡t
CAB jest równy k¡towi OCB oraz k¡t CBA jest równy k¡towi OCA. Oblicz dªugo±¢
wysoko±ci CD opuszczonej z wierzchoªka C na bok AB.

Zadanie 2. Odcinek AB jest ±rednic¡ okr¦gu o ±rodku w punkcie O i promieniu r. Ci¦ciwa
AC ma dªugo±¢ r 3

p
. Oblicz miar¦ k¡ta \BOC.

Zadanie 3. Punkty A;B;C;D;E s¡ poªo»one w tej kolejno±ci na okr¦gu o ±rodku O. Odcinki
BD i AC s¡ ±rednicami tego okr¦gu oraz miara k¡ta \BEC wynosi 60o . Oblicz miar¦ k¡ta
\CBD.

Zadanie 4. Punkty A; B; C; D s¡ poªo»one w tej kolejno±ci na okr¦gu o ±rodku O. Odcinek
DB jest ±rednic¡ tego okr¦gu i \BAC=�, \CBD= �. Wyka», »e �+ �= 90o.

Zadanie 5. Parami ró»ne punkty A; B; C; D; E le»¡ na okr¦gu. Odcinki DE i AC s¡
równolegªe, za± odcinek BD jest ±rednic¡ tego okr¦gu. Wyka», »e prosta BE zawiera
wysoko±¢ trójk¡ta ABC opuszczon¡ na bok AC.

Zadanie 6. Ko«ce odcinka AB o dªugo±ci 9 s¡ ±rodkami okr¦gów o promieniach 6 i 4. Punkt
C le»y na odcinku AB i jest ±rodkiem takiego okr¦gu, o promieniu wi¦kszym od 6, »e dwa
dane okr¦gi s¡ do niego wewn¦trznie styczne. Oblicz promie« okr¦gu o ±rodku C.

Zadanie 7. Dwa okr¦gi o promieniach r i R s¡ styczne zewn¦trznie i s¡ styczne do wspólnej
prostej w punktach A i B. Oblicz warto±¢ iloczynu rR, je»eli wiadomo, »e odcinek AB ma
dªugo±¢ 5.

Zadanie 8. Dane s¡ dwa okr¦gi styczne wewn¦trznie: okr¡g O1 o ±rodku S i promieniu równym
6 oraz okr¡g O2 o ±rodku T i promieniu dªugo±ci 2. Z punktu S poprowadzono póªproste
styczne do okr¦gu O2 w punktach K i L. Oblicz pole czworok¡ta SKTL.

Zadanie 9. Pole trójk¡ta ABC równe jest S. Ka»dy bok trójk¡ta podzielono w stosunku
x : y : x, gdzie x i y s¡ pewnymi liczbami dodatnimi. Wyznacz pole sze±ciok¡ta, którego
wierzchoªkami s¡ punkty podziaªów boków trójk¡ta.

Zadanie 10. Dany jest trójk¡t prostok¡tny ABC, w którym przyprostok¡tna AC ma dªugo±¢
12. Punkt E jest ±rodkiem przeciwprostok¡tnej AB, spodek D wysoko±ci CD le»y mi¦dzy
punktami A i E, a odlegªo±¢ mi¦dzy punktami D i E jest równa 1. Oblicz obwód tego
trójk¡ta.

Zadanie 11. W trójk¡cie ABC o bokach dªugo±ci jAC j = b, jBC j = a i k¡cie mi¦dzy nimi
60o poprowadzono dwusieczn¡ k¡ta \ACB, która przeci¦ªa bok AB w punkcie D. Zapisz
dªugo±¢ odcinka CD w zale»no±ci od a i b.

Zadanie 12. Dany jest trapez prostok¡tny ABCD taki, »e k¡ty przy wierzchoªkach A i D s¡
proste oraz jAB j= 10, jDC j=6, a przek¡tna AC jest dwa razy dªu»sza od ramienia DA .
Na podstawie AB obrano taki punkt X , »e jCX j= jCB j. Oblicz sinus k¡ta XCB .

Zadanie 13. Odcinki AD i BE przecinaj¡ si¦ w punkcie C . W trójk¡tach ABC i CDE
zachodz¡ zwi¡zki: j\CAB j= j\CED j, jAC j=5, jBC j=3, jCE j= 10. Wyka», »e trójk¡ty
ABC i CDE s¡ podobne. Oblicz dªugo±¢ boku CD.

Zadanie 14. W trapezie ABCD rozwa»my wysoko±ci DE i CF . Punkt F jest ±rodkiem
podstawy AB, a punkt E dzieli t¦ podstaw¦ w stosunku 2: 5 . Wyka», »e punkt przeci¦cia
wysoko±ci CF z przek¡tn¡ DB dzieli t¦ przek¡tn¡ w stosunku 3:7 , licz¡c od wierzchoªka D.

Zadanie 15. Trójk¡t o boku a i k¡cie ostrym �, le»¡cym naprzeciw tego boku, jest wpisany
w okr¡g o promieniu R, za± trójk¡t o boku a+1 i k¡cie ostrym �, le»¡cym naprzeciw tego
boku, jest wpisany w okr¡g o promieniu R+1. Wyznacz miar¦ k¡ta �.
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