
12 Samouczek zadaniowy

Ko³a i szprychyKo³a i szprychy
Ze szko³y ka¿dy pamiêta, ¿e styczna jest prostopad³a do promienia okrê-
gu, a k¹t �rodkowy jest dwa razy wiêkszy od wpisanego opartego na tym
samym ³uku. W nowej podstawie programowej dla liceum znalaz³y siê
jeszcze zagadnienia dotycz¹ce d³ugo�ci odcinków powsta³ych na prostych
przecinaj¹cych siê z okrêgiem. Okazuje siê jednak, ¿e metodami dobrze
znanymi ka¿demu gimnazjali�cie mo¿na opisaæ wszystkie zwi¹zki miaro-
we miêdzy dowolnymi odcinkami lub k¹tami utworzonymi przez proste
le¿¹ce w s¹siedztwie okrêgu.

Ze szkolnego elementarza
Przypomnijmy na pocz¹tek podstawowe pojêcia dotycz¹ce k¹tów wy-
znaczonych przez dany ³uk okrêgu.

6. A jak jest z okrêgami stycznymi do okrêgów? A je�li musz¹ przecho-
dziæ przez ustalony punkt? Gdzie le¿¹ ich �rodki? Jakie figury tworz¹?
Jak takie okrêgi styczne narysowaæ?

7. Na ile czê�ci mog¹ podzieliæ p³aszczyznê trzy proste? Na ile najmniej,
a na ile najwiêcej? Czy wszystkie mo¿liwo�ci po�rednie da siê te¿ uzy-
skaæ? A je�li prostych jest mniej? A je�li jest wiêcej? Jaka bêdzie odpo-
wied� dla 117 prostych? Na ile czê�ci mog¹ podzieliæ p³aszczyznê trzy
okrêgi? Na ile najmniej, a na ile najwiêcej? Czy mo¿na uzyskaæ
wszystkie mo¿liwo�ci po�rednie? A je�li okrêgów jest mniej? A je�li
jest wiêcej? Jaka bêdzie odpowied� dla 117 okrêgów?

K¹t �rodkowy ma
wierzcho³ek w �rod-
ku okrêgu i ramiona
przechodz¹ce przez
koñce ³uku.

K¹t wpisany ma wierz-
cho³ek na okrêgu poza
danym ³ukiem i ramio-
na przechodz¹ce przez
koñce ³uku.

K¹t dopisany ma wierzcho³ek
w jednym z koñców ³uku i ra-
miona przechodz¹ce przez koñ-
ce tego ³uku, przy czym jedno
z nich jest zawarte w stycznej.

Rys. 1

a) b) c)

Odpowiedzi

��cinanie
naro¿ników
na bis�

�cianami obu tych
wielo�cianów s¹ pen-
tagramy. �ciêcie wierz-
cho³ków pentagramu
prowadzi do uzyskania
wielok¹ta foremnego
tylko po ca³kowitym
odciêciu ramion. Za�
odciêcie ramion pro-
wadzi do uzyskania od-
powiednio foremnego
dwunasto�cianu lub
dwudziesto�cianu.
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A teraz spróbuj sam odpowiedzeæ na kilka pytañ:

1) czy ka¿dy ³uk okrêgu wyznacza jaki� k¹t a) �rodkowy,
b) wpisany, c) dopisany?

2) ile jest k¹tów a) �rodkowych, b) wpisanych, c) dopisanych
wyznaczonych przez dany ³uk?

Zachodzi twierdzenie: k¹t �rodkowy jest dwa razy wiêkszy od
k¹ta wpisanego lub dopisanego opartego na tym samym ³uku.

Sk¹d my to wiemy?
Rozwa¿my najpierw szczególne po³o¿enie k¹ta �rodkowego
i wpisanego opartych na tym samym ³uku, gdy jedno z ramion
k¹ta wpisanego przechodzi przez �rodek okrêgu (jak na rys. 2a).
Widaæ, ¿e k¹t a jest zewnêtrzny w trójk¹cie, w którym nieprzy-
leg³e do niego k¹ty wewnêtrzne wynosz¹ b (dlaczego?), zatem
a = 2b.

Oczywi�cie k¹t wpisany i �rodkowy mog¹ le¿eæ tak¿e inaczej
wzglêdem siebie, np. jak na rysunkach 2b lub 2c. W obu tych
przypadkach poprowadzono pomocnicz¹ liniê przerywan¹,
która pozwala sprowadziæ rozumowanie do przypadku z ry-
sunku 2a. Jak? Czy s¹ to ju¿ wszystkie mo¿liwe wzajemne
po³o¿enia k¹ta �rodkowego i wpisanego opartych na tym sa-
mym ³uku?

Pozosta³ jeszcze przypa-
dek k¹ta dopisanego opar-
tego na tym samym ³uku,
co k¹t �rodkowy (rys. 3).
Zauwa¿my, ¿e b + x = 90°
oraz a + 2x = 180°. St¹d
mamy, ¿e a = 2b.

A teraz spróbuj sam uzasadniæ poni¿sze fakty:

1) k¹ty �rodkowe oparte na przystaj¹cych ³ukach s¹ przysta-
j¹ce,

2) k¹ty dopisane lub wpisane oparte na tym samym ³uku lub
na przystaj¹cych ³ukach s¹ przystaj¹ce.

Czy twierdzenia odwrotne do powy¿szych s¹ prawdziwe? Sfor-
mu³uj je i uzasadnij lub obal.

Rys. 2

a) b) c)

ab
�
�=

Rys. 3

ab
�
�=

W artykule wielokrotnie korzysta-
my z faktu, ¿e k¹t zewnêtrzny trój-
k¹ta jest sum¹ k¹tów wewnêtrz-
nych do niego nieprzyleg³ych.
z = 180° - g = a + b + g - g = a + b

Sztafeta
pokoleñ,
czyli

Primaaprilisowe wzory

Uzupe³nij zdania tak, by by³y praw-
dziwe (i zaraz potem o nich zapo-
mnij).

5. Kwadrat o boku .........
ma pole równe 4a
i obwód .........

Kwadrat o boku .........
ma obwód równy a2

i pole ..........

10. Kwadrat o boku .........
ma pole równe pr2

i obwód .......

Ko³o o promieniu ........
ma pole równe a2

i obwód ......

15. Ko³o o promieniu ......
ma pole równe 2pr
i obwód .......

Ko³o o promieniu ......
ma obwód równy pr2

i pole .........

20. Sze�cian o krawêdzi ........
ma objêto�æ równ¹ 

�
� pr3

i pole powierzchni .........

Kula o promieniu ............
ma objêto�æ równ¹ a3

i pole powierzchni ..........

Odpowiedzi szukajcie
wewn¹trz numeru.
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K¹ty miêdzy szprychami
Zauwa¿my, ¿e w opisanym wy¿ej twierdzeniu ramiona rozwa¿anych
k¹tów by³y zawsze stycznymi lub siecznymi okrêgu. Istniej¹ jesz-
cze inne k¹ty, których ramiona maj¹ tê w³asno�æ. Przyjmijmy, ¿e
takie k¹ty s¹ wyznaczone przez 2 ³uki o roz³¹cznych wnêtrzach (jak
na rys. 4).

Okazuje siê, ¿e we wszystkich przypadkach mo¿na równie ³atwo
wyznaczyæ miary tych k¹tów. Pomocnicze linie przerywane na rys. 5
tworz¹ trójk¹t, w którym szukany k¹t b jest zewnêtrzny (rys. 5a)
lub wewnêtrzny (rys. 5b�d), dziêki czemu ³atwo go obliczyæ za po-
moc¹ k¹tów wpisanych opartych na ³ukach wyznaczaj¹cych szu-
kany k¹t.

Mo¿emy wiêc sformu³owaæ ogólniejsze twierdzenie, które w³a-
�nie udowodnili�my:
k¹t, którego ramiona s¹ zawarte w stycznych lub siecznych do okrê-
gu, jest:
� sum¹ (je�li jego wierzcho³ek jest wewn¹trz okrêgu)
� ró¿nic¹ (je�li jego wierzcho³ek jest na zewn¹trz okrêgu)
k¹tów wpisanych opartych na ³ukach wyznaczaj¹cych ten k¹t
lub równowa¿nie:
� po³ow¹ sumy (je�li jego wierzcho³ek jest wewn¹trz okrêgu)
� po³ow¹ ró¿nicy (je�li jego wierzcho³ek jest na zewn¹trz okrêgu)
k¹tów �rodkowych opartych na ³ukach wyznaczaj¹cych ten k¹t.

Jest to bardzo prosta i elegancka w³asno�æ, o której (nie wiedzieæ
czemu) mówi siê w szkole tylko w szczególnym przypadku k¹ta
wpisanego w okr¹g. Co ciekawe, twierdzenie to mo¿e byæ stoso-
wane w wielu ró¿nych sytuacjach geometrycznych. Przyk³ady po-
dajemy poni¿ej.

Rys. 5

Rys. 4

a) b) c) d)

a) b) c) d)

Odpowiedzi

�Co tam
w Opolskiem?�

OMOM
1. Zauwa¿, ¿e

���������� � +=+
Liczba ma warto�æ 4.
2. (1, 1) i (3, 2).
3. Udowodnij, ¿e

�
�

�

$6
6

0$
$$

= gdzie S � pole

DABC, SA � pole DBCM. St¹d

�
� $

&%

6
66

0$
$0 +

= SB � pole

DACM, SC � pole DABM. Za-
pisz analogicznie pozosta³e
równo�ci.  Dodaj otrzymane
wyra¿enia i skorzystaj z fak-
tu, ¿e �� Ì+ [[  dla x > 0.

4. A Ç B = A.

5. Podnie� obie strony do
kwadratu i sprowad� nierów-
no�æ do postaci:

��� � Ì- DGEF .

KKM
1. 19,5%.
2. Pole 30, obwód 30.
3. Parzysty 48, Nieparzysty 63.

4. ³
Ö
²«

¾
¼

��
����

�
���

��
��

5. ��������� ¹½--�[

6. 1984 i 2002.
7. 964.
8.

cd. na stronie 16
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A teraz spróbuj sam (1)...
Zadanie 1. Oblicz x. Na rysunkach przyjêto konwencjê, ¿e na ³ukach podano miary
k¹tów �rodkowych opartych na tych ³ukach.

a) b) c) d) e)

f ) g) h) i ) j )

k) l ) ³ ) m ) n)

o) p ) r ) s ) t )

Zadanie 2. Okr¹g podzielono na trzy ³uki w proporcjach 3 : 4 : 5. Jak¹ miarê ma k¹t styczna�sieczna oparty na
najwiêkszym z tych ³uków?

Zadanie 3. Jak¹ miarê ma k¹t sieczna�sieczna oparty na 
�
�  i 

�
�  okrêgu?

Zadanie 4. K¹t sieczna�sieczna z wierzcho³kiem na zewn¹trz okrêgu ma miarê 20° i jest oparty na ³uku stano-
wi¹cym 

�
�  okrêgu. Jak¹ miarê ma k¹t sieczna�sieczna z wierzcho³kiem wewn¹trz okrêgu oparty na tym

samym ³uku?

Zadanie 5. Przez �rodek C ³uku AB, na którym oparty jest ostry k¹t wpisany, poprowadzono ciêciwy CD i CE
przecinaj¹ce AB w punktach H i F. Poka¿, ¿e czworok¹t DEFH mo¿na wpisaæ w okr¹g.

Odpowiedzi szukajcie wewn¹trz numeru.
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Odcinki na szprychach
Tym razem bêd¹ nas interesowa³y nie miary k¹tów, lecz d³ugo�ci odcin-
ków powstaj¹cych na siecznych i stycznych do okrêgu. Poprowad�my
z punktu P sieczn¹ i styczn¹ do okrêgu, je�li P jest na zewn¹trz, lub tylko
sieczn¹, je�li P jest wewn¹trz okrêgu (rys. 6).

Nazwijmy odcinkiem siecznej/stycznej odcinek od punktu P do punktu
przeciêcia odpowiedniej prostej z okrêgiem (odcinki siecznej s¹ dwa,
a odcinek stycznej � jeden). Mo¿emy przyj¹æ, ¿e styczna do okrêgu jest
szczególnym przypadkiem siecznej, dla której punkty przeciêcia siecznej
z okrêgiem pokrywaj¹ siê (zatem pokrywaj¹ siê te¿ oba odcinki siecznej).
Zachodzi twierdzenie: iloczyn d³ugo�ci odcinków siecznej na wszyst-
kich siecznych poprowadzonych z danego punktu jest taki sam.

Twierdzenie to mo¿na ³atwo uzasadniæ korzystaj¹c z w³asno�ci trójk¹tów
podobnych. Rozwa¿my kilka przypadków.

Twierdzenie to, tradycyjnie nazywane twierdzeniem o potêdze punktu
wzglêdem okrêgu, bo tak w³a�nie nazwany jest iloczyn, o którym mówi,
bardzo czêsto wykorzystywa³y zadania z ró¿nych konkursów i olimpiad
matematycznych, ale dopiero teraz oficjalnie znalaz³o siê w nowej pod-
stawie programowej z matematyki dla liceów. I bardzo dobrze siê sta³o,
bo choæ jest to tylko zwyk³e wykorzystanie w³asno�ci trójk¹tów podob-
nych, daje jednak mo¿liwo�æ zastosowania w wielu prostych i bardziej
skomplikowanych sytuacjach geometrycznych. Proste przyk³ady poda-
jemy poni¿ej, a te bardziej skomplikowane w Klubie olimpijczyka na s. 18.

Rys. 6

Rys. 7

a) b) c) d)

PS = PT z symetrii
PS2 = PT2

DPAS » DPSB

3%
36

36
3$ =

PS2 = PA × PB

PA × PB = PS2 =
= PC × PD

DPCB » DPAD

3%
3&

3'
3$ =

PA × PB = PC × PD

Odpowiedzi

cd. ze strony 14

PZM Olesno

1. 720 litrów.

2. Liczby postaci
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DD , np. 
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3. 9p cm2.
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Nie jest monotoniczna.

KKM im. T. Knysza

1. 
����
����

2. Wyka¿, ¿e suma
pól trójk¹tów ABE i
DCE jest po³ow¹ pola
trapezu.

3. Najpro�ciej jest
rozszerzyæ u³amki
przez � , skorzystaæ
z ������� � �=�
i sprowadziæ u³amki
do wspólnego mia-
nownika.

4.
����

�������

����
�����

>=
=>

5. NWW(2, 3, 4, 5, 6, 7)
+ 1 = 421.

WKM dla ZSZ

1. 2.

2. ���  np. przeciw-
prostok¹tna trójk¹ta
prostok¹tnego o przy-
prostok¹tnych 1 i 3.

3. 2sin67,5°

4.
�
��

5. 6,75p  cm3

cd. na stronie 36
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A teraz spróbuj sam (2)...
Zadanie 6. Oblicz x. O ile nie zaznaczono inaczej, liczba oznacza d³ugo�æ odcinka miêdzy
s¹siednimi kropkami.

a) b) c) d) e)

f ) g) h) i ) j )

k) l ) ³ ) m ) n)

Zadanie 7. Odcinek stycznej z punktu P ma 8 cm. Promieñ okrêgu ma 6 cm. Jaka jest odleg³o�æ punktu P od
okrêgu?

Zadanie 8. Jaka jest odleg³o�æ �rodka okrêgu o promieniu 15 cm i jego ciêciwy o d³ugo�ci 18 cm?

Zadanie 9. Jaki promieñ ma okr¹g, którego ciêciwa o d³ugo�ci 24 cm le¿y 5 cm od �rodka?

Zadanie 10. W k¹t wpisano dwa okrêgi, przy czym A1 i B1 s¹ punktami styczno�ci pierwszego okrêgu,
a A2 i B2 � drugiego. Odcinek A1B2 przecina te okrêgi w punktach C1 i C2. Poka¿, ¿e A1C1 = B2C2.

Zadanie 11. Sformu³uj i udowodnij twierdzenie odwrotne do potêgi punktu wzglêdem okrêgu.

Odpowiedzi szukajcie wewn¹trz numeru.


