
III ОЛiМПiАДА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТВОРЧОСТi
iМЕНi В. А.ЯСiНСЬКОГО

ЗМАГАННЯ iЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ

8–9 класи
I ТУР

Задача 1. Спортивний майданчик має форму прямокутника ABCD,
причому кут мiж дiагоналями AC i BD дорiвнює 60◦ i AB > BC. Тренер
доручив Андрiйку пробiгти спочатку 10 разiв по маршрутуA−C−B−D−A,
а потiм ще 15 разiв по маршруту A − D −A. Андрiйко виконав завдання,
пробiгши загалом 4,5 км. Якою є вiдстань AC на майданчику?

Задача 2. Дано рiвнобедрений трикутник ABC (AB = AC) з радiусом r
вписаного в нього кола. Вiдомо, що точкаM перетину медiан трикутника
ABC належить вписаному в цей трикутник колу. Знайдiть вiдстань вiд
вершини A до точки перетину бiсектрис трикутника ABC.

(Григорiй Фiлiпповський)
Задача 3. В чотирикутнику ABCD кути B i D—прямi. Дiагональ AC

утворює зi стороною AB кут 40◦, а зi стороною AD—кут 30◦. Знайдiть
гострий кут мiж дiагоналями AC i BD.

Задача 4. НехайABC —трикутник,O —центр кола, описаного навколо
нього, AD—дiаметр цього кола. Вiдомо, що прямi CO i DB паралельнi.
Доведiть, що трикутник ABC —рiвнобедрений.

(Андрiй Мостовий)
Задача 5. У трикутнику ABC ∠ABC = ∠ACB = 78◦. На сторонах AB i

AC обрано вiдповiдно точки D та E так, що ∠BCD = 24◦, ∠CBE = 51◦.
Знайдiть градусну мiру кута ∠BED.
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Задача 6. На дошцi зображено трикутник ABC,
його центр описаного кола— точка O , середина
сторони BC —точка F , а також деяка точка K на
сторонi AC (див. рис.). Учитель повiдомив, що
∠BAC цього трикутника дорiвнює гострому куту
α i окремо накреслив кут, який дорiвнює α . Пiсля
цього учитель витер дошку, залишивши лише
точки O , F , K i кут α . Чи можливо з допомогою
циркуля та лiнiйки вiдновити трикутник ABC?
Вiдповiдь обґрунтуйте.

(Григорiй Фiлiпповський)
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8–9 класи (поглиблене вивчення математики)
I ТУР

Задача 1. Вiдомо, що в трикутнику ABC вiдстанi вiд точки перетину
бiсектрис до кожної з вершин трикутника не перевищують дiаметра
вписаного в цей трикутник кола. Знайдiть кути трикутника ABC.

(Григорiй Фiлiпповський)
Задача 2. Дано рiзностороннiй трикутник ABC. Вiдомо, що I —центр

вписаного кола в цей трикутник, точки D, E, F —точки дотику цього кола
до сторiн AB, BC, CA вiдповiдно. Нехай P —точка перетину прямих DE i
AI . Доведiть, що CP ⊥ AI .

(Вiталiй Ветров)
Задача 3. Нехай ABCD—вписаний чотирикутник, дiагоналi якого

взаємно перпендикулярнi i перетинаються в точцi P . Доведiть, що вiдрiзок,
який сполучає середини протилежних сторiн чотирикутникаABCD дiлить
вiдрiзок OP навпiл (O —центр кола, описаного навколо чотирикутника
ABCD).

(Олександр Дзюняк)
Задача 4. В трикутнику ABC сторона BC дорiвнює a. Точка F —сере-

дина AB, I —точка перетину бiсектрис трикутника ABC. Виявилось, що
∠AIF = ∠ACB. Знайдiть периметр трикутника ABC.

(Григорiй Фiлiпповський)

Задача 5. У трикутникуABC вiдомо, що BC = 5,AC −AB = 3. Доведiть,
що r < 2 < ra (тут r —радiус кола, вписаного у трикутник ABC, ra —
радiус зовнiвписаного кола, яке дотикається сторони BC).

(Микола Мороз)

Задача 6. У гострокутному трикутнику ABC провели бiсектрису ∠A до
перетину iз описаним навколо трикутника ABC колом у точцiW . Через
точкуW проведено пряму паралельно до сторони AB, яка перетинає це
ж коло у точцi F , W . Опишiть побудову трикутника ABC, якщо дано
вiдрiзки FA i FW , а також ∠FAC.

(Андрiй Мостовий)
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10–11 класи
I ТУР

Задача 1. Коло з центром в початку координат i радiусом 5 перетинає
вiсь абсцис в точках A та B. Нехай точка P належить прямiй x = 11, а
точка Q є точкою перетину вiдрiзка AP iз цим колом. Вiдомо, що точка Q
є серединою вiдрiзка AP . Знайдiть координати точки P .

Задача 2. Дано рiвностороннiй трикутник ABC. Вiдомо, що радiус впи-
саного кола в цей трикутник дорiвнює 1. Прямокутник ABDE такий,
що точка C належить його сторонi DE. Знайдiть радiус кола, описаного
навколо прямокутника ABDE.

Задача 3. Нехай ABCDEF —правильний шестикутник. Вiдомо, що пло-
ща трикутника ACD дорiвнює 8. Знайдiть площу шестикутника ABCDEF .

Задача 4. Знайдiть кути вписаного чотирикутника, якщо вiдомо, що
кожна його дiагональ є бiсектрисою одного кута i трисектрисою про-
тилежного (трисектриса кута—це один iз двох променiв, якi лежать
всерединi кута i дiлять його на три рiвнi частини).

(В’ячеслав Ясiнський)

Задача 5. На сторонах прямокутного трикутника зовнi побудовано
правильнi дев’ятикутники. Площi дев’ятикутникiв, якi побудовано на
одному з катетiв та на гiпотенузi, дорiвнюють вiдповiдно 1602 см2 та 2019
см2. Чому дорiвнює площа дев’ятикутника, який побудовано на iншому
катетi цього трикутника?

(Владислав Кирилюк)

Задача 6. У трикутникуABC вiдомо, що BC = 5,AC −AB = 3. Доведiть,
що r < 2 (тут r —радiус кола, вписаного у трикутник ABC).

(Микола Мороз)
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Задача 1. Коло x2+y2 = 25 перетинає вiсь абсцис в точкахA та B. Нехай
точка P лежить у першiй координатнiй чвертi i належить прямiй x = 11,
C —точка перетину цiєї прямої з вiссю Ox , а точка Q є точкою перетину
вiдрiзка AP iз даним колом. Виявилось, що площа трикутника AQB в
чотири рази менша площi трикутникаAPC. Знайдiть координати точкиQ .

Задача 2. В основi чотирикутної пiрамiди SABCD лежить прямокутник
ABCD зi сторонами AB = 1 i AD = 10. Ребро SA пiрамiди перпендикуляр-
не до основи, SA = 4. На ребрi AD знайдiть таку точку M , щоб периметр
трикутника SMC був мiнiмальним.

Задача 3. Два кола ω1 i ω2 дотикаються зовнiшнiм чином у точцi P .
Через точку A кола ω1 проведено дотичну до цього кола, яка перетинає
коло ω2 у точках B та C (див. рисунок). Пряма CP повторно перетинає
коло ω1 в точцi D. Доведiть, що промiнь PA є бiсектрисою кута DPB.
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Задача 4. В трикутнику ABC сторона BC дорiвнює a. Точка F —сере-
дина AB, I —точка перетину бiсектрис трикутника ABC. Виявилось, що
∠AIF = ∠ACB. Знайдiть периметр трикутника ABC.

(Григорiй Фiлiпповський)
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Задача 5. В прямокутному трикутнику ABC з гiпотенузою AB кут A
бiльший за кут B. Точка N на гiпотенузi AB така, що BN = AC. Вiдновiть
цей трикутник ABC за точкою N , точкою F на катетi AC та прямою l , що
мiстить бiсектрису кута A трикутника ABC.

(Григорiй Фiлiпповський)

Задача 6. Дано трикутник ABC, точка Ia —центр зовнiвписаного кола,
що дотикається до сторони BC, точка M —середина сторони BC, точка
W —точка перетину бiсектриси кута A трикутника ABC з описаним нав-
коло нього колом. Доведiть, що площа трикутника IaBC обчислюється за
формулою S(IaBC) = MW · p, де p—пiвпериметр трикутника ABC.

(Микола Мороз)
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