 ,המעגל החוסם שלו יסומן  .חוצה הזווית של
 .1נתון משולש
יסומן ב. -
ב -ואת ב . -אמצע
חותך את הצלע
הזווית
בנקודות
חותך את
המעגל החוסם של המשולש
יסומן ב. -
יסומן ב . -עקב האנך מ -ל-
בהתאמה .אמצע
משיק ל. -
הוכיחו כי המעגל
האלכסונים שווים:
 .2במרובע
המעגלים החוסמים של המשולשים
בהתאמה .הישר
ומרכזיהם יסומנו
יסומנו
בהתאמה .אמצעי הקשתות

ונחתכים בנקודה .
בהתאמה
יסומנו
ב-
חותך את
.
 .הוכיחו כי

המשיקים זה
בתוך משולש
 .3נתונים שלושה מעגלים
משיק ל-
,
משיק ל-
לזה מבחוץ ולצלעות המשולש,
תסומן ב, -
ו-
 .נקודת ההשקה של
משיק ל-
,
נחתכים בנקודה.
 .הוכיחו כי
באופן דומה נגדיר את
החסום במעגל  .בנוסף נתון מעגל העובר דרך
 .4נתון משולש
פוגש שנית את
בהתאמה.
בנקודות
וחותך את הצלעות
חותכים את
פועש שנית את ב . -המשיקים ל -ב-
ב -ו-
נחתכים על .
ו-
בהתאמה .הוכיחו כי
ב-
 ,מרכז המעגל החסום ו -המעגל החוסם.
 .5נתון משולש
ו -נקודה על
חותך את שנית ב . -תהיה נקודה על הקשת
הצלע
הוכיחו כי

כך ש-
ו-

 .אמצע

יסומן .

נחתכים על .
ו-

חסום במעגל כך שמפגשי הגבהים של
 .6משושה
ב-
חותכים את
מתקדים ,נסמן אותו ב. -
ו -נחתכים בנקודה.
,
בהתאמה .הוכיחו כי המעגל החוסם של
ב-
חסום במעגל  .המשיק ל -ב -חותך את
 .7מרובע
חותך
ב , -באופן דומה
חותך את ב -ואת
בהתאמה.
והתיכושקף של במשולש
ב . -הוכיחו כי ,
את ב -ואת
נחתכים בנקודה.
הוא קוטר המעגל המאונך ל . -על נבחרה
 .8נתון ישר ומעגל .
חותך את ב . -אחד המשיקים מ -ל -משיק בנקודה
נקודה .

חותך את ב. -
כך שהנקודות ו -נמצאות באותו צד של .
ו -חותכים את בנקודות סימטריות ביחס ל. -
הוכיחו כי
על

כך

החסום במעגל  ,בנוסף נתונה נקודה
 .9נתון מרובע
בנקודה ואת
משיקים ל . -המשיק ל -ב -חותך את
ש-
עם תסומן  .הוכיחו כי
בנקודה  .נקודת החיתוך השנייה של
נמצאות על ישר אחד.
 ,חסום במעגל  .נבחרה נקודה בתוך
ובו
 .11טרפז
בהתאמה .ישר
חותכים שנית את ב-
.
המשולש
בהתאמה.
ב-
המקביל לבסיסי הטרפז ועובר ב -חותך את
.
חוצה את הזווית
חסום במעגל אם ורק אם
הוכיחו כי
החסום במעגל  .מפגש הגבהים של המשולש
 .11נתון משולש
יסומן ועקב הגובה מ -יסומן  .תהיה אמצע  .תהיה נקודה
 ,בנוסף תהיה נקודה על כך ש-
על כך ש-
 .הנקודות
כי המעגלים החוסים של

ו-

נמצאות על
משיקים.

בסדר הזה .הוכיחו

 ,מרכז המעגל החסום במשולש .תהיה נקודה
 .12נתון משולש
 .באופן דומה תהיה נקודה כך
ו-
כך ש-
יסומנו
 .אמצעי
ו-
ש-
תסומן  .הוכיחו כי
עם
בהתאמה .נקודת החיתוך של
.
מאונך ל -כאשר זה מפגש הגבהים של

