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1. Vaatleme punkti A ja ringjoont keskpunktiga O. Läbi punkti A tõmmatakse
kaks sirget, mis lõikavad ringjoont vastavalt punktides B ja D ning C ja E.
Tõesta, et

a) kui A asub ringi sees, siis 6 BAC =
6 BOC + 6 DOE

2
;

b) kui A asub väljaspool ringi, siis 6 BAC =
6 DOE − 6 BOC

2
.

2. Kolmnurga ABC siseringjoon puutub külge BC punktis K ja tema külgring-

joon puutub külge BC punktis L. Tõesta, et CK = BL =
a+ b− c

2
, kus a,

b ja c on kolmnurga külgede pikkused.

3. Kaks ringjoont lõikuvad punktides P ja Q. Esimesel ringjoonel valitakse
punkt A. Sirged AP ja AQ lõikuvad teise ringjoonega teistkordselt punktides
B ja C. Tõesta, et esimesele ringjoonele punktist A tõmmatud diameeter on
risti sirgega BC.

4. Kaks ringjoont lõikuvad punktides A ja B. Läbi punkti A tõmmatakse mõ-
lemale ringjoonele puutujad AM ja AN, kus punktid M ja N asuvad vastaval
ringjoonel. Tõesta, et:

a) 6 ABN + 6 MAN = 180o;

b)
BM

BN
=

(
AM

AN

)2

.

5. (Simsoni sirge) Kolmnurga ümberringjoonel valitakse punkt P . Tõesta, et
punktist P kolmnurga külgedele või nende pikendustele tõmmatud ristlõiku-
de aluspunktid asuvad samal sirgel.

6. Kõõlnelinurga ABCD külgede AB ja CD pikendused lõikuvad punktis P
ja külgede BC ja AD pikendused lõikuvad punktis Q. Tõesta, et nurkade
6 AQB ja 6 BPC poolitajate lõikepunktid nelinurga ABCD külgedega on
rombi tippudeks.

7. Tõesta, et kui kõõlnelinurga ABCD külgede kohta kehtib võrdus CD =
AD +BC, siis nurkade 6 A ja 6 B poolitajate lõikepunkt asub küljel CD.

8. Nelinurk ABCD on rööpkülik. Kolmnurga ABD külgringjoon puutub külge-
de AD ja AB pikendusi vastavalt punktides M ja N. Tõesta, et lõigu MN
lõikepunktid lõikudega BC ja CD asuvad kolmnurga BCD siseringjoonel.

9. Kahele ringjoonele, mille raadiused on erinevad, tõmmatakse ühised välised
puutujad AB ja CD. Tõesta, et ABCD on puutujanelinurk parajasti siis,
kui ringjooned puutuvad.

10. Ringjoon S puutub väliselt ringjooni S1 ja S2 vastavalt punktides A1 ja A2.
Ringjoonel S valitakse punkt B. Sirged A1B ja A2B lõikuvad teistkordselt
ringjoontega S1 ja S2 vastavalt punktides K1 ja K2. Tõesta, et kui sirge
K1K2 on ringjoone S1 puutuja, siis on ta ka ringjoone S2 puutuja.

11. Olgu ABCD kõõlnelinurk. Tõesta, et kolmnurkade ABC, BCD, CDA ja
DAB siseringjoonte keskpunktid on ristküliku tippudeks.

12. Olgu ABCD kõõlnelinurk, mille diagonaalid ristuvad. Tõesta, et nelinurga
ABCD diagonaalide lõikepunktist tõmmatud projektsioonid külgedele asu-
vad samal ringjoonel külgede keskpunktidega.

13. Diagonaal AC jagab nelinurga ABCD kaheks kolmnurgaks, mille sisering-
jooned puutuvad diagonaali AC samas punktis. Tõesta, et kolmnurkade
ABD ja BCD siseringjooned puutuvad samuti diagonaali BD samas punktis
ning nende puutepunktid nelinurga ABCD külgedega moodustavad kõõlne-
linurga.

14.* (IMO Shortlist 2011) Olgu ABC teravnurkne kolmnurk. Olgu S ringjoon,
mille keskpunkt asub küljel BC. Eeldame, et S puutub sirget AB punktis B′

ja sirget AC punktis C ′. Eeldame samuti, et kolmnurga ABC ümberringjoo-
ne keskpunkt asub ringjoone S lühemal kaarel B′C ′. Tõesta, et kolmnurga
ABC ümberringjoon ja S lõikuvad kahes erinevas punktis.

Üheksa punkti ringjoon

15. (Üheksa punkti ringjoon) Tõesta, et kolmnurga külgede keskpunktid, kõr-
guste aluspunktid ja kolmnurga tippudest kõrguste lõikepunkti tõmmatud
lõikude keskpunktid asuvad samal ringjoonel.

16. Tõesta, et üheksa punkti ringjoone keskpunkt asub ümberringjoone kesk-
punkti ja kõrguste lõikepunkti ühendava lõigu keskel.

17. Kolmnurga ABC kõrgused lõikuvad punktis H. Tõesta, et kolmnurkade
ABC, HBC, AHC ja ABH üheksa punkti ringjooned kattuvad.

18. Lõik CD on teravnurkse kolmnurga ABC kõrgus. Külje AB keskpunkt on
M . Kolmnurga ABC üheksa punkti ringjoone keskpunkt on O. Tõesta, et
6 DOM = 2|6 A− 6 B|.

19. Teravnurkse kolmnurga ABC tippudest A, B ja C tõmmatud kõrguste alus-
punktid on vastavalt A1, B1 ja C1. Läbi punkti C tõmmatakse sirge ` selliselt,
et ta ei läbi punkti C1. Tippudest A ja B joonele ` tõmmatud ristlõikude
aluspunktid on vastavalt A′ ja B′. Tõesta, et kolmnurga C1A

′B′ ümberring-
joone keskpunkt asub kolmnurga A1B1C1 ümberringjoonel.


