
2014. szeptemberi geometria feladatsor megoldásai

1, Legyen C1 és C2 két kör, amelyek A és B pontokban metszik egymást. Az A
pontban C1-hez húzott érint® C2-®t M-ben, a szintén A pontban C2-höz húzott
érint® C1-et N pontban metszi másodszor. Legyen P az A pont tükörképe B-re.
Bizonyítsuk be, hogy AMPN négyszög húrnégyszög.

Megoldás. AB-hez tartozó kerületi szög C1-ben legyen β, ekkor ANB∠ = β és ennek az
érint® szárú verziója, MAB∠ = β. AB-hez C2-ben tartozó kerületi szög γ, akkor hasonlóan
BMA∠ = BAN∠ = γ. (Így ABM és NBA hasonlóak.) Legyen U az a pont AM egyenesen,
amire PU párhuzamos AN -nel és V az a pont AN -egyenesen, amire PV párhuzamos AM -
mel. Tehát AUPV paralellogramma. Ennek a középpontja B (hiszen AB = BP ), tehát
UV átmegy B-n. Ekkor PAV ∠ = APU∠ = γ és UAP∠ = V PA∠ = β. Az els® miatt P
és M BU γ szög¶ látókörén van, a második miatt V PB∠ +BNV ∠ = 180◦. Tehát UBPM
és BNV P húnégyszögek. Így UMP∠ = ABU∠ = PBV ∠ = PNV ∠ (vagy ábra szerint
kongruensek (mod 180◦), így az állítást beláttuk, AMPN húrnégyszög.

2. Megoldás (Khayouti Sári) Invertáljuk az egész ábrát A pontból AB sugárral! Ekkor
kapunk két egyenest, ami metszi egymást B-ben. M,N pontot úgy kaptuk meg eredetileg,
hogy húztunk A-n keresztül C1, C2 körrel nulla fokot bezáró egyenest! Az invertálás szögtar-
tó, ezért ezt most is megtehetjük, tehát a C ′1 egyenessel az A-n keresztül húzott párhuzamos
(0 fokot bezáró egyenest) kimetszi M'-t C ′2 egyenesb®l. Hasonlóképpen N' pontot az A-n ke-
resztül C ′2 egyenessel húzott párhuzamos metszi ki C ′1-b®l. → AM'BN' paralellogramma. P
pont eredetileg 2r távolságra volt A-tól (r=AB)→ most r/2 távolságra lesz. Mivel továbbra
is AB egyenesén marad, ezért AB felez®pontj lesz P'. A paralellogramma tulajdonságai mi-
att AB felez®pontja M'N' felez®pontja is, ezért M', P', N' egy egyenesre esik. Az invertálás
ismétlésével az eredeti ábrába jutunk vissza. Tehát M'P'N' egyenese egy A-n áthaladó körré
alakul. Ezért M N P és A egy körre fog esni. Tehát eredetileg is egy körön voltak, ezért lesz
AMNP húrnégyszög.

2, Legyen ABC hegyesszög¶ háromszög. A körülírt körének érint®it meghúzzuk
A-ból, B-b®l és C-b®l, az A-ból és B-b®l húzott érint® metszéspontja M , a B-
b®l és C-b®l húzottaké N . Legyen H a B-b®l induló magasság talppontja AC-n.
Bizonyítsuk be, hogy BH felezi NHM szöget.

Megoldás. Legyen AC-n K és L az M -b®l és N -b®l húzott mer®legesek talppontjai.LCN
és KAM háromszögek hasonlóak, mert megegyeznek a szögeik, tehát AK

CL
= AM

CN
. Ez egyenl®

MB
NB

-vel, hiszen a szakaszok páronként egyenl® hosszúak. Ez szintén megegyezik KH
LH

-vel a
párhuzamos szel®k tétele miatt (ahol a párhuzamosok MK, BH és NL). Mivel AK

CL
= KH

LH
,

ezért ugyanezzel az aránnyal egyenl® KH−AK
LH−CL

, ez pedig átírva AH
CH

. Ebb®l következik, hogy
AMH és CNH háromszögek hasonlóak, mert a legnagyobb szögük megegyezik és a két
oldaluk aránya is, amely ezt a szöget bezárja. Ekkor MHA∠ = CHN∠, és ekkor készen
vagyunk, mert BHA = CHB derékszög, így BH valóban felezi NHM∠-t.

3, Legyen k1 és k2 két kör, amelyek A és B pontokban metszik egymást. Egy közös
küls® érint®jük érintési pontjai a körökkel sorrendben M és N . Tegyük fel, hogy
MN mer®leges AM-re és MN = 2AM . Mekkora NMB∠?



Megoldás. Mivel AM mer®leges MN -re, ezért AM átmér® a k1 körben. Ha AB MN -nel
vett Q metszéspontja felezi az MN szakaszt, mert rajta van a két kör hatványvonalán (AB-
n), tehát az innen a körökhöz húzott érint®k egyenl® hosszúak. Ekkor AM = MQ, tehát
AMQ egy egyenl® szárú derékszög¶ háromszög, tehát a keresett szög 45◦.

4, A hegyesszög¶ ABC háromszögben, ahol AB 6= AC legyen az A-ból induló bels®
szögfelez® metszéspontja BC-vel V , D pedig az A-ból induló magasság talppontja.
Legyen E és F az AVD háromszög körülírt körének (A-tól különböz®) metszés-
pontja AC-bel és AB-. Bizonyítsuk be, hogy AD, BE és CF egyenesek egy ponton
mennek át.

Megoldás. AEV és AFV háromszögek derékszög¶ek és mivel AV szögfelez®, ezért mindhá-
rom szögük megegyezik, hasonlóak. Közös az átfogójuk, tehát egybevágóak, ezért |AE| =
|AF |. B pont körre vonatkozó hatványa : |BF | · |AB| = |BV | · |BD|, C-é |CE| · |CA| =

|CD| · |CV |, ami átrendezve |BF |
|CE| ·

|AB|
|CA| = |BD|

|CD| ·
|BV |
|CV | A szögfelez® tételb®l |BV |

|CV | = |AB|
|CA| , tehát

|BF |
|CE| = |BD|

|CD| . Emiatt |AF |
|BF | ·

|BD|
|CD| ·

|CE|
|AE| = |AF |

|AE| = 1, tehát az állítás következik a Ceva-tétel
megfordításából.

5, Legyen ABC egy hegyesszög¶ háromszög, körülírt köre Ω. Legyen B0 az AC és
C0 az AB oldal középpontja, D az A-ból induló magasság talppontja BC-n és G
az ABC háromszög súlypontja. Legyen ω egy kör B0C0-on kerestül, ami érinti
Ω-t egy A-tól különböz® X pontban. Bizonyítsuk be, hogy D,G és X pontok egy
egyenesre esnek.

Megoldás. Ez még megmaradt mindenkinek gondolkodni ;)


