דרגת נקודה
 .1במשולש  ABCהגבהים נפגשים בנקודה  .Hאמצעים של  AHו BH-הם  Kו,L-
נקודות מפגש של המשכי הקטעים  AHו BH-עם המעגל החוסם של  ABCהם  Uו.V-
הראו כי  V ,U ,L ,Kעל מעגל אחד.
 .2על מעגל שקוטרו  SNנמצאות נקודות  Cו .D-ישר שמאונך ל SN-פוגש את  SCואת
 SDבנקודות  Pו .Q-הראו כי  C ,Q ,Pו D-נמצאות על מעגל אחד.
 .3נתון משולש  .ABCשנסמן את המעגל שקוטרו  ABב  -ואת המעגל שקוטרו AC
ב .  -הגובה מ C-חותך את  בנקודות  Mו ,N-והגובה מ B-חותך את  בנקודות I
ו .K-הראו כי הראו כי הנקודות  M ,I ,N ,Kנמצאות על מעגל אחד.
 .4נתון מרובע קמור  ABCDונקודות  Q ,Pבתוך המרובע כך שהמרובעים PQDA
ו QPBC-חסומים .בנוסף נתונה נקודה  Eעל הקטע  PQכך שPAE  QDE -
ו . PBE  CQE -הוכיחו ש ABCD-חסום.

 .5נתונים שני מעוינים  ABCDו EFGH-כך ש . AB  EF -נתון שהמרובע ACEG
חסום במעגל .הוכיחו כי גם המרובע  BDFHחסום במעגל.
 .6נתון משולש שווה שוקיים ( ABCשבו  ) AB  ACהחסום במעגל  . המשיקים
ל  -ב A-ו B-נחתכים בנקודה  .Dהישר  CDחותך את  בנקודות  Cו .E-הוכיחו כי
 BEחוצה את .AD
 .7נקודות  C ,B ,Aנמצאות על מעגל  . נסמן ב M-ו K-את אמצעי הקשתות AB
ו .AC-מעגל  משיק לקטעים  ABו AC-בנקודות  Sו ,T-ומשיק לקשת  BCשל . 
האמצעים של  ASו AT-הם  Iו N-בהתאמה .הראו כי הנקודות  M ,I ,N ,Kנמצאות על
ישר אחד.

 .8נתונים  3מעגלים   ,  , שמרכזיהם  A,B,Cבהתאמה .הראו שאם המרכז של 
נמצא על הציר הרדיקלי של  ו ,  -והמרכז של  נמצא על הציר הרדיקלי של  ו -
אזי והמרכז של  נמצא על הציר הרדיקלי של  ו.  -
 .9במשולש  ,ABCהקטעים  BEו CF-הם גבהים .חוצה הזווית מ A-פוגש את EF
בנקודה  .Tהמעגל  BFTחותך את הישר  CFבנקודות  Fו ,U-והמעגל  CETחותך את
הישר  BEבנקודות  Eו .V-הוכיחו כי . BV  CU
 .11במשולש  ,ABCהנקודה  A1נמצאת על הצלע  BCוהנקודה  B1נמצאת על הצלע
 .ACתהיינה Pו Q-נקודות על הקטעים  AA1ו , BB1 -בהתאמה ,עבורה  PQמקביל
ל .AB-תהא  P1נקודה על הישר  , PB1עבורה  B1נמצאת בין  Pל P1 -וכן
 . PPCבאופן דומה ,תהא  Q1נקודה על הישר  , QA1עבורה  A1נמצאת
BAC
1 
בין  Qל Q1 -וכן  . CQ1Q  CBAהוכיחו כי הנקודות  P,Q,P1,Q1נמצאות על
מעגל אחד.

