
Geometriai feladatok EGMO-ra (IMO-szintű jótanácsokkal)

A síkgeometria algebrai kifejezések vizuálisan segített kezelésének tudománya. (Képzeld el min-
denki koordinátageometriai egyenletét: a sík mögött egyenletek hemzsegnek.) Feladatmegoldás köz-
ben érdemes ezt a szemléletmódot figyelni: sok megfigyelés egy egyenletrendszer átrendezésével, vagy
épp egy polinom szorzattá bontásával egyenértékű.

A hagyományos geometriában egy (nem feltétlenül teljes) ábra bizonyos összefüggéseit kell belát-
ni. Az algebrai átalakítások sorozata gyakorta segédalakzatok felvételét követeli meg. Így ajánlott
párhuzamosokat húzni, húrsokszögeket kialakítani, kör és kör-egyenes másik metszéspontját venni
stb. A tipikus átalakítások pedig ismert ábráknak (egy lemmának) felelnek meg (pl. Feuerbach-kör
ábrája), így ha felismered egy ismert ábra egy részletét, érdemes a bizonyításhoz használt részeit
berajzolni.

Geolemmas: PDF. (Az 1-5. és a 9. a leghasznosabb.)
Az esetfelbontást elkerülendő vannak irányított szögek: PDF. (Ez nagyon hasznos.)

Leírok egy tuti receptet:

1. Rajzolsz egy vázlatot, kitalálod, hogy lehet legjobban megszerkeszteni az ábrát, majd meg-
szerkeszted.

Aránylag egyszerű ábrákkal próbálj dolgozni, ha lehet. De ha van kör, pont, egyenes, akármi,
ami jónak tűnik, rögvest rajzold meg. Hiányérzet? Rajzold be! Érdemes pl. Thalesz-köröket,
körökhez érintőket, kör és kör/egyenes másik metszéspontját felvenni. Ha van bármi sejtésed
vagy ötleted, írd le rögvest, még ha nem is tűnik jónak.

2. Csinálsz sejtést, vagy átfogalmazást. A belátására szabadon engeded a fantáziádat, és ha 5
percig nem történik semmi, kipróbálsz egy Módszert.

3. Az előbbit addig ismétled, míg kész nem vagy.

Ha nem tudsz semmit csinálni, állj meg, írj le egy csomó random ötletet, és próbáld ki őket
egyesével.

Módszerek:

1. Szögszámítás.

2. Húrnégyszög, hasonló háromszögek.

3. Kiszámolod. (Hosszakkal vagy arányokkal.)

4. Középpontos hasonlóság.

5. Inverzió.

6. Körre vonatkozó hatvány, hatványvonal, hatványpont. (Apollóniusz-kör?)
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http://www.yufeizhao.com/olympiad/geolemmas.pdf
http://www.mit.edu/~evanchen/handouts/Directed-Angles/Directed-Angles.pdf


7. Phantom points.

8. Nagyágyú tétel vagy lemma.

9. Projektív geometria (centrális vetítés, harmonikus pontnégyes, pólus-poláris).

(A Phantom points olyan, mint pl. a Morley-tétel bizonyításánál használt módszer: máshogy
szerkeszted meg az ábrát, belátod, amit kell, és a belátottak az eredeti ábrára is igazak, mert hát,
mint beláttuk, ugyanaz az ábra. Lásd 4. feladat.)

A geometria még akkor is szép tud lenni, amikor csúnyának tűnik! Ezért érdemes a következő
oldalon olvasható feladatok mindegyikén legalább addig gondolkozni, míg a fentiek fényében fél óráig
nincs további ötleted. [mosoly szmájli]
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http://www.cut-the-knot.org/triangle/Morley/conway.shtml


1. [Izogonálisok lemmája, ≈ EGMO 2016/2] Az ABCD húrnégyszögben az átlók metszéspontja
E, és AEBXnégyszög paralelogramma. Igazoljuk, hogy ha AD és BC metszéspontja F , akkor
∠AFE = ∠BFX.

2. A k kör X pontban érinti az ω kört és Y pontban érinti az ω kör AB húrját. Igazoljuk, hogy
XY átmegy az ω kör (X-et nem tartalmazó) AB ívének felezőpontján.

3. Az ABCD trapézban AB > CD teljesül a két alapra. A K és L pontok rendre az AB és CD
szakaszokra esnek úgy, hogy AK/KB = DL/LC teljesül. Tegyük fel hogy a KL szakasz P és Q
pontjaira fenáll, hogy

∠APB = ∠BCD és ∠CQD = ∠ABC.

Igazoljuk, hogy a P , Q, B és C pontok egy körre esnek.

4. Tegyük fel hogy O az ABC hegyesszögű háromszög köréírt körének középpontja. Legyen w egy
olyan O középpontú kör, amely érinti BC-t, és messék az A-ból w-hoz húzott érintők a BC egyenest
az X és Y pontban, ahol X és B az AO egyenes azonos oldalára esik. Legyenek az ABC köréhez B
és C pontokban húzott érintők rendre tB és tC , továbbá az X-ből húzott AC-vel párhuzamos egyenes
messe tB-t T -ben, míg az Y -ból húzott AB-vel párhuzamos messe tC-t S-ben. Igazoljuk, hogy ST
érinti ABC körét.

5. Az ABC hegyesszögű háromszögben legyen H az A-hoz tartozó magasságvonal talppontja,
valamint tegyük fel hogy J és I az ABH és ACH háromszögek AH-hoz tartozó hozzáírt köreinek
középpontjai. Jelölje P az ABC háromszög beírt körének érintési pontját BC-n. Igazoljuk, hogy
I, J, P,H egy körre esnek.

6. Tekintsük az ABC háromszög köréírt körét, és teljesüljön D pontra, hogy DB és DC érintik
a kört. Legyen B′ a B pont AC-re vett tükörképe, míg C ′ a C pont AB-re vett tükörképe. Ha O az
DB′C ′ háromszög köréírt körének középpontja, akkor bizonyítsuk be, hogy AO merőleges BC-re.

7. Az ABC háromszögben AA′ , BB′ és CC ′ a három magasságvonal. Legyen P a C ′-ből A′B′-re
állított merőleges talppontja, és Q az A′B′ azon pontja, melyre QA = QB teljesül. Igazoljuk, hogy

∠PBQ = ∠PAQ = ∠PC ′C.

8.* Legyen az ABC háromszögben AB 6= AC. AzK, L,M pontok rendre az BC, CA, AB oldalak
felezőpontjai. Az ABC I középpontú beírt köre BC-t D pontban érinti. Az IK-ra merőleges, ID
felezőpontján átmenő egyenes LM egyenest P -ben metszi.

Igazoljuk, hogy ∠PIA = 90◦.
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