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Kolmnurga külgringjooneks nimetatakse ringjoont, mis puutub kolmnurga ühte külge ning kahte külje
pikendust. Külgringjoone keskpunkt on kolmnurga ühe sisenurga ning kahe välisnurga poolitajate lõike-
punkt (põhjenda!).

1. Kuidas konstrueerida kolmnurk ABC , kui on antud tema kolme külgringjoone keskpunktid A1 , B1

ja C1 ?

2. Olgu kolmnurga ABC sisenurgad vastavalt α , β , γ ning I ja Q vastavalt siseringjoone ja külge BC
puutuva külgringjoone keskpunktid. Arvuta nurgad BIC , BQA , BQC .

3. (Ristikheina teoreem) Olgu I ja Q vastavalt kolmnurga ABC siseringjoone ja külge BC puu-
tuva külgringjoone keskpunktid. Punktid B , C , I , Q asuvad ühel ringjoonel, mille keskpunkt paikneb
kolmnurga ABC ümberringjoonel.

4. Kolmnurga ABC külgringjoon puutub külge BC punktis M ning külgede AB ja AC pikendusi
vastavalt punktides N ja P . Kolmnurga ABC siseringjoon puutub külge BC punktis K . Tõesta, et
a) |AN | = p , kus p on kolmnurga ABC poolümbermõõt;
b) |BK| = p− b , kus b on külje AC pikkus;
c) punktid M ja K on sümmeetrilised külje BC keskpunkti suhtes.

5. On antud rööpkülik ABCD . Kolmnurkade ABC ja ACD külgringjooned puutuvad vastavalt külgi
BC ja CD . Tõesta, et neil ringjoontel on sama puutepunkt sirgega AC .

6. On antud kolmnurk ABC . Kiirtel AB ja AC (kolmnurgast väljaspool) valitakse punktid A1 ja A2

selliselt, et |BA1| = |CA2| = |BC| . Lõigud BA2 ja CA1 lõikuvad punktis A0 . Tõesta, et külje BC
ristsirge läbi punkti A0 läbib kolmnurga ABC külgringjoone keskpunkti.

7. On antud nurk ja punkt tema haarade vahel. Kuidas konstrueerida seda punkti läbiv sirge nii, et
moodustuks kolmnurk, mille ümbermõõt on ette antud?

8. Ruudu ABCD küljel BC valitakse punkt M ning küljel CD punkt K selliselt, et 6 MAK = 45◦ .
Tõesta, et punkti A kaugus sirgest MK võrdub ruudu küljepikkusega.

9. (Peterburi 2017) Kolmnurga ABC küljel AB leidub selline punkt X , et 2BX = BA+BC . Punkt Y
on sümmeetriline kolmnurga ABC siseringjoone keskpunktiga I punkti X suhtes. Olgu IB kolmnurga
ABC külje AC külgringjoone keskpunkt. Tõesta, et Y IB ja AB on risti.

10. Kolmnurga ABC siseringjoon puutub külge BC punktis K . Olgu F punktist K tõmmatud dia-
meetri teine otspunkt. Külgringjoon puutub külge BC punktis M . Tõesta, et punktid A , F , M asuvad
ühel sirgel.
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11. On antud rööpkülik ABCD . Kolmnurga ABD külgringjoon puutub külgede AD ja AB pikendusi
vastavalt punktides M ja N . Tõesta, et lõigu MN lõikepunktid külgedega BC ja CD asuvad kolmnurga
BCD siseringjoonel.

12. Kolmnurgas ABC , kus nurk B on 120 kraadi, on tõmmatud nurgapoolitajad AA1 , BB1 ja CC1 .
a) Tõesta, et kolmnurk A1B1C1 on täisnurkne.
b) Leia nurk B1C1C .


