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Punkty szczególne trójkąta wraz
z dowodami ich istnienia

Geometria trójkąta jest ważnym, wciąż żywym działem geometrii. Skarb-
cem pod tym względem są wciąż Elementy Euklidesa, a i dzisiaj jeszcze są
odkrywane elementarne, ciekawe konfiguracje.

Centralne miejsce w geometrii trójkąta zajmują pewne szczególne punk-
ty zwane ogólnie jego centrami lub punktami szczególnymi. Inaczej niż w
przypadku okręgu lub czworokąta, trójkąt ma wiele centrów, z których w
starożytności znane były: środek okręgu opisanego, wpisanego, ortocentrum
i środek ciężkości. Dorzućmy do tego punkt izogonalny (punkt Torricelli’ego-
Fermata — pierwszy punkt szczególny odkryty w czasach nowożytnych) i
punkt Gergonne’a – punkt przecięcia się odcinków łączących wierzchołki
trójkąta z punktami styczności okręgu wpisanego.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy własności wspomnianych cen-
trów wraz z odpowiednimi dowodami.

Podstawowe oznaczenia i definicje

Prostą przechodzącą przez punkty A 6= B oznaczamy symbolem AB.
Symbolem hAB oznaczamy półprostą o początku A przechodzącą przez B.

Odcinek o końcach A, B oznaczamy symbolem AB. Długość odcinka
AB oznaczamy symbolem |AB|.

Rzutem(prostokątnym) punktu P na prostą k nazywamy punkt wspól-
ny prostej k i prostej prostopadłej do k przechodzącej przez P .

Odległością punktu P od prostej k nazywamy liczbę |PP ′|, gdzie P ′

jest rzutem punktu P na prostą k. Oznaczenie: d(P, k).
Trójkąt o wierzchołkach A, B, C oznaczamy przez 4ABC.
Odcinek dwusiecznej dowolnego z trzech kątów trójkąta, od wierzchołka

do punktu przecięcia z przeciwległym bokiem, nazywamy po prostu dwu-
sieczną tego trójkąta.

Odcinek łączący wierzchołek A ze środkiem A1 przeciwległego boku
BC nazywamy środkową trójkąta poprowadzoną z wierzchołka A.
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Rzut C ′ punktu C na prostą AB nazywa się spodkiem wysokości
opuszczonej z wierzchołka C. W takiej sytuacji odcinek CC ′ nazywa się
wysokością opuszczoną z wierzchołka C.

Punkt trójkąta równoodległy od jego wierzchołków. Środek
okręgu opisanego

Przypomnijmy, że symetralną niezerowego odcinka nazywamy prostą
prostopadłą do tego odcinka i przechodzącą przez jego środek.

Jak wiadomo, symetralna odcinka jest miejscem geometrycznym punk-
tów równoodległych od jego końców.

Twierdzenie 1. Niech X i Y będą różnymi punktami. Punkt P leży na
symetralnej odcinka XY wtedy i tylko wtedy, gdy |XP | = |Y P |.

Twierdzenie 2. Symetralne trzech boków trójkąta przecinają się w jednym
punkcie, który jest równoodległy od jego wierzchołków.

Dowód. Niech 4ABC będzie dowolnym trójkątem. Niech k i l będą sy-
metralnymi boków AB i BC. Niech też O będzie punktem wspólnym tych
prostych. Taki punkt istnieje i jest jedyny.
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Wówczas na mocy Twierdzenia 1. mamy |AO| = |BO| = |CO|. Zatem,
znów na mocy tego twierdzenia, punkt O należy do symetralnej odcinka
CA. To kończy dowód.

Wniosek. Dla każdego trójkąta istnieje dokładnie jeden okrąg przechodzą-
cy przez wszystkie wierzchołki tego trójkąta (okrąg opisany na trójkącie).

Jego środek standardowo oznaczamy przez O.

Punkt równoodległy od boków trójkąta. Środek okręgu
wpisanego

Przypomnijmy, że dwusieczną kąta ∠XOY nazywamy półprostą hOK

leżącą wewnątrz tego kąta i taką, że m(∠XOK) = m(∠KOY ).

Okazuje się, że dwusieczna kąta wypukłego może być zdefiniowana za
pomocą odległości punktu od prostej.

Twierdzenie 3. Dwusieczna kąta wypukłego jest miejscem geometrycznym
punktów leżących wewnątrz tego kąta i równoodległych od jego ramion.
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d(K, OY ) = |KA| = |KB| = d(K, OX).

Wnioskiem z tego twierdzenia jest:

Twierdzenie 4. Dwusieczne trzech kątów trójkąta przecinają się w jednym
punkcie, który jest równoodległy od jego boków.

Dowód. Oznaczmy przez I punkt przecięcia dwusiecznych kątów ∠A i ∠B
danego trójkąta 4ABC.

Wówczas, na mocy Twierdzenia 3., mamy

d(I, CA) = d(I, AB) = (I, BC)

czyli, znów na mocy tego twierdzenia, punkt I, jako równoodległy od pro-
stych CA i CB, leży na dwusiecznej kąta ∠C.

Literą I oznaczamy standardowo punkt wspólny dwusiecznych w trój-
kącie 4ABC. Styczny do trzech boków trójkąta okrąg nazywamy okręgiem
wpisanym w trójkąt 4ABC.
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Punkt Gergonne’a

Twierdzenie 5. Proste łączące wierzchołki trójkąta z punktami styczności
okręgu wpisanego przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy punktem
Gergonne’a.

W dowodzie tego twierdzenia skorzystamy z następującego twierdzenia:

Twierdzenie 6 (Cevy). Dany jest trójkąt 4ABC i trzy różne od wierz-
chołków punkty A′ ∈ BC, B′ ∈ CA, C ′ ∈ AB. Załóżmy, że proste AA′,
BB′ i CC ′ przecinają się w jednym punkcie K. Wówczas

|BA′|
|A′C|

= |AB′|
|B′C|

: |AC ′|
|C ′B|

oraz
|AK|
|KA′|

= |AB′|
|B′C|

+ |AC ′|
|C ′B|

.

Dowód. Poprowadźmy przez punkt A prostą równoległą do boku BC.

Z podobieństwa trójkątów 4BCK i 4MKN otrzymujemy

|BA′|
|A′C|

= |AN |
|MA|

.
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Z podobieństwa trójkątów 4BCC ′ i 4MC ′A otrzymujemy

|MA|
|BC|

= |AC ′|
|C ′B|

.

Podobnie
|AN |
|BC|

= |AB′|
|B′C|

.

Stąd
|BA′|
|A′C|

= |AB′|
|B′C|

: |AC ′|
|C ′B|

.

Ponownie z podobieństwa trójkątów 4BCK i 4MKN otrzymujemy

|AK|
|KA′|

= |MN |
|BC|

= |MA|
|BC|

+ |AN |
|BC|

= |AC ′|
|C ′B|

+ |AB′|
|B′C|

.

Przystępujemy do dowodu twierdzenia o punkcie Gergonne’a.

Dowód. Punkty styczności okręgu wpisanego w trójkąt 4ABC oznaczmy
przez A′, B′, C ′ jak na rysunku.

Obliczymy najpierw długości odcinków zawartych w bokach trójkąta,
łączących jego wierzchołki z punktami styczności. Mamy oczywiście

|AB′| = |AC ′|, |BA′| = |BC ′|, |CA′| = |CB′|.

Z równań

|BA′|+ |CA′| = a, |CA′|+ |AB′| = b, |AB′|+ |BA′| = c

obliczamy łatwo

2|AB′| = b + c− a = 2|AC ′|, 2|BA′| = a + c− b = 2|BC ′|,
2|CA′| = a + b− c = 2|CB′|.
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Niech K będzie punktem przecięcia się prostych AA′ i BB′. Poprowadź-
my prostą CK. Prosta ta przecina bok AB w punkcie D. Pokażemy, że
punkt ten pokrywa się z punktem C ′.

Na mocy twierdzenia Cevy

|AD|
|DB|

= |CA′|
|A′B|

: |CB′|
|B′A|

= a + b− c

a + c− b
: a + b− c

b + c− a
= b + c− a

a + c− b
= |AC ′|
|C ′B|

,

więc D = C ′.

Uwaga: z drugiej części tezy twierdzenia Cevy otrzymujemy

|CK|
|KC ′|

= |CB′|
|B′A|

+ |CA′|
|A′B|

= a + b− c

b + c− a
+ a + b− c

a + c− b
= 2c(a + b− c)

(b + c− a)(a + c− b) .

Ortocentrum trójkąta

Twierdzenie 7. Proste zawierające wysokości trójkąta przecinają się w jed-
nym punkcie.

Dowód. Prowadzimy przez każdy wierzchołek trójkąta 4ABC prostą rów-
noległą do przeciwległego boku. Te trzy proste tworzą trójkąt 4A1B1C1.
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Pojawiły się trzy równoległoboki: C1BCA, BCB1A i BA1CA. Z wła-
sności równoległoboku i cechy BBB przystawania trójkątów, stwierdzamy,
że mają miejsce następujące przystawania trójkątów:

4ABC ≡ 4A1CB ≡ 4CB1A ≡ 4BAC1.

Z tych przystawań widzimy, że wierzchołki A, B, C są środkami boków
trójkąta 4A1B1C1.

Teza twierdzenia wynika z faktu, że proste zawierające wysokości trój-
kąta 4ABC pokrywają się z symetralnymi boków trójkąta 4A1B1C1.

Sytuacja, gdy trójkąt jest rozwartokątny:

Punkt przecięcia trzech wysokości trójkąta 4ABC standardowo ozna-
czamy literą H i nazywamy ortocentrum trójkąta.

Środek ciężkości trójkąta

Twierdzenie 8. Trzy środkowe dowolnego trójkąta AA1, BB1, CC1 prze-
cinają się w jednym punkcie G. Ponadto |AG| = 2|GA1|, |BG| = 2|GB1|,
|CG| = 2|GC1|.

Dowód. Wybierzmy dwie środkowe danego trójkąta, na przykład AA1
i CC1. Oznaczmy przez G ich punkt wspólny.
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Niech A1X będzie odcinkiem równoległym do środkowej CC1. Z twier-
dzenia Talesa zastosowanego do trójkąta 4BCC1 i odcinka A1X dosta-
jemy |C1X| = |BX|. Zatem |C1X| = 1

4 |AB|. Ta równość oraz ponowne
zastosowanie twierdzenia Talesa, tym razem do trójkąta 4AXA1 i odcinka
GC1, dają nam

|AG|
|GA1|

= |AC1|
|C1X|

=
1
2 |AB|
1
4 |AB|

= 2.

Widzimy, że |AG| = 2|A1G|. Wnioskujemy stąd, że każda środkowa
przecina każdą inną środkową w punkcie dzielącym tę środkową w stosunku
2 : 1 (od strony wierzchołka). To jest oczywiście punkt wspólny trzech
środkowych.

Punkt przecięcia środkowych trójkąta nazywa się środkiem ciężkości tego
trójkąta. Standardowym oznaczeniem jest G.

Punkt Fermata-Torricelli’ego

ZADANIE FERMAT’a. (Pierre de Fermat 1601–1665). Dany jest
trójkąt 4ABC. Wyznaczyć taki punkt (punkt Fermata) F ∈ 4ABC, by
suma jego odległości od wierzchołków trójkąta była najmniejsza.

Podamy rozwiązanie tego zadania znalezione przez Torricelli’ego. (Evan-
gelista Torricelli 1608–1647).

Zaczniemy od udowodnienia dwu prostych twierdzeń o trójkącie równo-
bocznym.

Twierdzenie 9 (Viviani’ego). W trójkącie równobocznym 4ABC o boku
d suma odległości a, b, c punktu P leżącego w tym trójkącie od jego boków
jest równa wysokości h trójkąta.
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Dowód. Pole trójkąta4ABC jest równe sumie pól trókątów4APB,4BPC
i 4APC, czyli

1
2dh = 1

2ad + 1
2bd + 1

2cd.

więc h = a + b + c.

Twierdzenie 10. Niech c będzie okręgiem opisanym na trójkącie równo-
bocznym 4ABC. Niech P będzie punktem leżącym na łuku BC tego okręgu,
do którego nie należy punkt A. Wtedy ∠CPB = 120◦.

Dowód.
W czworokącie cyklicznym (wpisanym w okrąg) suma przeciwległych

kątów wewnętrznych jest równa 180◦. Tutaj ∠CPB + ∠BAC = 120◦. Po-
nieważ ∠BAC = 60◦, więc ∠CPB = 120◦.

Twierdzenie 11. Niech 4ABC będzie trójkątem, który ma wszystkie kąty
o mierze mniejszej niż 120◦. Trójkąt ten ma dokładnie jeden punkt izogonal-
ny, to znaczy taki punkt T leżący w jego wnętrzu, że kąty ∠ATB, ∠BTC,
∠CTA mają równą miarę (równą oczywiście 120◦). Punkt ten nazywamy
punktem Torricelli’ego trójkąta 4ABC.

Dowód. Niech 4ACE i 4CBD będą trójkątami równobocznymi, jak na
rysunku.
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Niech c1 będzie okręgiem opisanym na trójkącie4ACE i niech c2 będzie
okręgiem opisanym na trójkącie 4CBD. Niech punkt T będzie punktem
leżącym we wnętrzu trójkąta 4ABC, w którym przecinają się oba okręgi.
Na mocy Twierdzenia 10. ∠CTA = 120◦ i ∠BTC = 120◦. Z tych dwu
równości wynika, że także ∠ATB = 120◦.

Okazuje się, że punkt Fermata jest punktem Torricelli’ego.

Twierdzenie 12. Niech 4ABC będzie trójkątem, który ma wszystkie kąty
o mierze mniejszej niż 120◦. Niech T będzie jego punktem Torricelli’ego.
Niech Q będzie dowolnym punktem leżącym we wnętrzu trójkąta 4ABC,
różnym od punktu T . Wówczas

|TA|+ |TB|+ |TC| < |QA|+ |QB|+ |QC|.

Dowód. Niech 4XY Z będzie trójkątem wyznaczonym przez trzy proste:
prostą przechodzącą przez punkt A i prostopadłą do odcinka TA, prostą
przechodzącą przez punkt B i prostopadłą do odcinka TB, prostą przecho-
dzącą przez punkt C i prostopadłą do odcinka TC.
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Ponieważ ∠BTC = ∠CTA = ∠ATB = 120◦, więc kąty trójkąta4XY Z
mają miarę 60◦ i jest to trójkąt równoboczny. Niech jego wysokością będzie
h. Niech A′, B′, C ′ będą rzutami prostopadłymi punktu Q na boki trójkąta
4XY Z. Na mocy twierdzenia Viviani’ego

|TA|+ |TB|+ |TC| = h = |QA′|+ |QB′|+ |QC ′|.

Mamy też
|QA′| ¬ QA, |QB′| ¬ QB, |QC ′| ¬ QC,

i przynajmniej dwie z tych nierówności są ostre. Stąd

|TA|+ |TB|+ |TC| < |QA|+ |QB|+ |QC|.

Uwaga: można udowodnić, że jeżeli największy kąt w trójkącie 4ABC
ma miarę  120◦, to wierzchołek tego kąta jest punktem Fermat’a trójkąta
4ABC.
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