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ЗМАГАННЯ iЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ
8–9 класи (базовий варiант)

1. Про чотирикутник ABCD вiдомо, що BC = CD = AC, а кут ∠ABC = 70◦.
Обчислiть градусну мiру кута ∠ADB.

(Олексiй Панасенко)
2. Дано прямокутник ABCD, який розташовано на прямiй l . Його прагнуть

“перевернути”, здiйснивши спочатку поворот навколо вершиниD, а пiсля того,
як точка C опиниться на прямiй l — здiйснивши поворот навколо вершини C
(див. рисунок). Чому дорiвнює довжина лiнiї, по якiй рухається вершина A
при такому перемiщеннi, якщо AB = 30 см, BC = 40 см?

(Олексiй Панасенко)
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3. Вiдрiзки AC та BD перпендикулярнi, причому AC вдвiчi бiльший за BD i
перетинає BD в його серединi. Знайдiть величину кута BAD, якщо вiдомо, що
∠CAD = ∠CDB. (Григорiй Фiлiпповський)

4. K —довiльна точка всерединi гострокутного трикутника ABC, в якому
∠A = 30◦. F та N —точки перетину медiан в трикутникахAKC iAKB вiдповiд-
но. Вiдомо, що FN = q. Знайдiть радiус кола, описаного навколо трикутника
ABC. (Григорiй Фiлiпповський)

5. Побудуйте рiвнобiчну трапецiю за висотою i середньою лiнiєю, якщо
вiдомо, що середня лiнiя дiлиться дiагоналями на три рiвнi частини.

(Григорiй Фiлiпповський)
6. Дано чотирикутник ABCD, навколо якого можна описати коло. До сторiн

AD i CD провели серединнi перпендикуляри, якi перетинаються у точцi Q та
перетинають сторони BC i AB у точках P i K вiдповiдно. Виявилось, що точки
K , B, P , Q лежать на одному колi. Доведiть, що точки A, Q , C лежать на однiй
прямiй.

(Олена Артемчук)
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8–9 класи (складний варiант)

1. K —довiльна точка всерединi гострокутного трикутника ABC, в якому
∠A = 30◦. F та N —точки перетину медiан в трикутникахAKC iAKB вiдповiд-
но. Вiдомо, що FN = q. Знайдiть радiус кола, описаного навколо трикутника
ABC.

(Григорiй Фiлiпповський)
2. Дано чотирикутник ABCD, навколо якого можна описати коло. До сторiн

AD i CD провели серединнi перпендикуляри, якi перетинаються у точцi Q та
перетинають сторони BC i AB у точках P i K вiдповiдно. Виявилось, що точки
K , B, P , Q лежать на одному колi. Доведiть, що точки A, Q , C лежать на однiй
прямiй.

(Олена Артемчук)
3.Доведiть, що в трикутникуABC основа висотиAH , точка дотику вписаного

кола зi стороною BC i проекцiї точки A на бiсектриси ∠B та ∠C трикутника
лежать на одному колi.

(Дмитро Прокопенко)
4. Дано гострокутний трикутник ABC, в якому ∠BAC = 60◦. На сторонах

AC та AB взято точки T та Q вiдповiдно— такi, що CT = TQ = QB. Доведiть,
що центр зовнiвписаного кола трикутника ATQ належить сторонi BC.

(Дмитро Швєцов)
5. Навколо рiвнобедреного трикутника ABC з основою BC описано коло.

Бiсектриса кута C i бiсектриса кута A перетинають коло у точках E i D
вiдповiдно, а вiдрiзок DE перетинає сторони BC i AB у точках P iQ вiдповiдно.
Вiдновiть 4ABC за точками D, P , Q , якщо вiдомо, в якiй пiвплощинi вiдносно
прямої DQ лежить вершина A.

(Марiя Рожкова)
6. В колi ω провели хорду BC, яка не є дiаметром. Точка A рухається

по колу ω. H —ортоцентр трикутника ABC. Доведiть, що при будь-якому
розташуваннi точки A коло, побудоване на AH як на дiаметрi, дотикається
двох фiксованих кiл ω1 та ω2.

(Дмитро Прокопенко)
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1. У коло, дiаметр якого 20 см, вписано правильний дванадцятикутник
A1A2 . . .A12. Обчислiть периметр п’ятикутника A1A3A6A8A11.

(Олексiй Панасенко)
2. У трикутнику ABC вiдомо, що AB = BC = 20 см, а AC = 24 см. Точка M

належить сторонi BC i знаходиться на однаковiй вiдстанi вiд сторiн AB i AC.
Знайдiть цю вiдстань.

(Олександр Школьний)
3. Дано прямокутний паралелепiпед ABCDA1B1C1D1, у якого AD = DC =

3
√
2 см, а DD1 = 8 см. Через дiагональ B1D паралелепiпеда паралельно до

прямої A1C1 проведено площину γ .
а) Зобразiть перерiз паралелепiпеда площиною γ .
б) Обґрунтуйте, якою геометричною фiгурою є цей перерiз, та знайдiть

його площу.
(Олександр Школьний)

4. Нехай BF та CN — висоти гострокутного трикутника ABC. Бiсектриси
кутiв ACN та ABF перетинаються в точцi T . Знайдiть радiус кола, описаного
навколо трикутника FTN , якщо вiдомо, що BC = a.

(Григорiй Фiлiпповський)
5. В коло ω вписано 4ABC, вказано його iнцентр— точку I . Користуючись

лише лiнiйкою роздiлiть вiдрiзок AI навпiл.
(Григорiй Фiлiпповський)

6. Через точку X в просторi провели три прямi. Цi прямi перетнули деяку
сферу в шести точках. Виявилось, що вiдстанi вiд точки X до деяких п’яти
з них дорiвнюють 2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6 см. Якою може бути вiдстань вiд
точки X до шостої точки?

(Олексiй Панасенко)
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1. Нехай BF та CN — висоти гострокутного трикутника ABC. Бiсектриси
кутiв ACN та ABF перетинаються в точцi T . Знайдiть радiус кола, описаного
навколо трикутника FTN , якщо вiдомо, що BC = a.

(Григорiй Фiлiпповський)
2. У чотирикутнику ABCD вiдомо, що ∠A = 90◦, ∠C = 45◦. Дiагоналi AC i

BD перетинаються в точцi F , причому BC = CF , а дiагональ AC є бiсектрисою
кута A. Визначiть два iншi кути чотирикутника ABCD.

(Марiя Рожкова)
3. В трикутникуABC ha;hb;hc —висоти, аp—його пiвпериметр. Порiвняйте

p2 та hahb + hbhc + hcha.
(Григорiй Фiлiпповський)

4. В трикутнику ABC, точка H є ортоцентром. Коло з центром у точцi H та
з радiусом AH перетинає прямi AB та AC у точках E та D вiдповiдно. Точку
A вiдобразили вiдносно прямої BC, отримали точку X . Доведiть, що XH є
бiсектрисою кута DXE.

(Матвiй Курський)
5. В трикутнику ABC точка I —центр вписаного кола. AT —вiдрiзок доти-

чної до описаного навколо трикутника BIC кола. На променi AB за точку B
i на променi AC за точку C вiдклали вiдрiзки BD i CE вiдповiдно такi, що
BD = CE = AT . Нехай точка F така, що ABFC —паралелограм. Доведiть, що
точки D, E та F лежать на однiй прямiй.

(Дмитро Прокопенко)
6. У гострокутному трикутнику ABC точка I —центр вписаного кола, точка

T —середина дуги ABC описаного кола трикутника ABC. Виявилося, що
∠AIT = 90◦. Доведiть, що AB +AC = 3BC.

(Матвiй Курський)


