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1. (EGMO 2012) Legyen az ABC háromszög körülírt körének középpontja O.
A D,E, F pontok rendre a BC,CA és AB oldalakon találhatók, úgy, hogy
DE mer®leges CO-ra és DF mer®leges BO-ra. (Így például a D pont a BC
egyenesen helyezkedik el B és C között.) Legyen az AFE háromszög körül-
írt körének középpontja K. Bizonyítsuk be, hogy a DK és BC egyenesek
mer®legesek egymásra.

2. (EGMO 2012) Legyen ABC hegyesszög¶ háromszög, melynek körülírt köre
Γ, magasságpontja pedig H. Legyen K egy pont a Γ körön, A-ból nézve BC

túloldalán. Legyen L a K-nak AB egyenesre vonatkozó tükörképe, M pedig
K-nak BC egyenesre vonatkozó tükörképe. Jelöljük E-vel Γ-nak és a BLM
háromszög körülírt körének eddig meg nem jelölt metszéspontját. Mutassuk
meg, hogy a KH,EM és BC egyenesek egy ponton mennek át.

3. (EGMO 2013) Az ABC háromszög BC oldalát meghosszabbítjuk C-n túl
D-ig úgy, hogy CD = BC legyen. CA-t meghosszabbítjuk A-n túl E-ig
úgy, hogy AE = 2CA legyen. Bizonyítsuk be, hogy ha AD = BE, akkor az
ABC háromszög derékszög¶.

4. (EGMO 2013) Legyen Ω az ABC háromszög köréírt köre. Az ω kör érinti az
AC és BC oldalakat, és belülr®l érinti az Ω kört a P pontban. Egy AB-vel
párhuzamos és az ABC háromszög belsejét metsz® egyenes Q-ban érinti ω-t.
Bizonyítsuk be, hogy ∠ACP = ∠QCB.

5. Az ABC háromszögben AB > AC. Jelölje P és Q rendre a B-b®l és C-b®l a
BAC-szög szögfelez®jére állított mer®legesek talppontjait. Legyen D a BC
egyenes azon pontja, melyre DA ⊥ AP . Bizonyítsd be, hogy a BQ, PC és
AD egyenesek egy ponton mennek át.

6. Legyen ABCD egy négyszög. Legyen P,Q és R a magasságtalppont D-b®l
rendre a BC,CA és AB, egyenesekre. Igazolandó, hogy PQ = QR pontosan
akkor, ha az ABC és az ADC szögek szögfelez®inek metszéspontja AC-re
esik.


