II Олiмпiада геометричної творчостi
iменi В. А. Ясiнського
Змагання iз розв’язування геометричних задач
Вiдбiрковий (заочний) тур
8 9 класи
Задача 1. (10 балiв) Медiана трикутника дiлить кут, з вершини якого вона
проведена, на кути 40◦ та 70◦ . Доведiть, що довжина цiєї медiани дорiвнює
половинi однiєї з сторiн трикутника.
Задача 2. (10 балiв) Зовнi рiвностороннього трикутника ABC зi стороною a
побудувано рiвнобедрений прямокутний трикутник AC D, у якого ∠CAD = 90◦ .
Нехай E точка перетину прямих DA i C B.
а) Знайдiть величину кута ∠DBC;
б) Знайдiть площу трикутника C DE;
в) Знайдiть довжину BD.
Задача 3. (20 балiв) Нехай ABC
рiвнобедрений трикутник з основою AC
◦
i кутом ABC < 60 . Позначимо через I та O вiдповiдно центри вписаного та
описаного кiл трикутника ABC. Позначимо через M
другу точку перетину
кола, описаного навколо трикутника OI C, з прямою BC. Доведiть, що прямi
I M та AB паралельнi.

Розв’язання задач слiд надсилати на електронну адресу
amnm.vspu@gmail.com до 2 лютого 2018 року.
Не забудьте попередньо зареєструватися на сторiнцi
http://amnm.vspu.edu.ua/olymp/.

II Олiмпiада геометричної творчостi
iменi В. А. Ясiнського
Змагання iз розв’язування геометричних задач
Вiдбiрковий (заочний) тур
10 11 класи
Задача 1. (10 балiв) Дано вiдрiзок
довжини 1. За допомогою циркуля i лiнiйки
p
4
побудуйте вiдрiзок довжини 2.
Задача 2. (10 балiв) Вершини A i D паралелограма ABC D лежать в площинi
α, а двi iншi не лежать в площинi α. Вiдомо, що AB = 15 см, BC = 19 см.
Проекцiї дiагоналей паралелограма на площину α дорiвнюють 20 см i 22 см.
Знайдiть вiдстань вiд сторони BC до площини α.
Задача 3. (20 балiв) Про трикутник ABC вiдомо, що ∠A : ∠B : ∠C = 1 : 2 : 4.
Доведiть, що
1
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Розв’язання задач слiд надсилати на електронну адресу
amnm.vspu@gmail.com до 2 лютого 2018 року.
Не забудьте попередньо зареєструватися на сторiнцi
http://amnm.vspu.edu.ua/olymp/.

