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1 Angles i Circumferències

Estudiarem un seguit de propietats útils per a resoldre problemes. Començarem per propietats bàsiques sobre
angles i rectes paral·leles, útils per traslladar angles.

1.1.— Dues rectes que es tallen ho fan en dues parelles d’angles congruents.

1.2.— Una recta que talla dues paral·leles, sempre ho fa amb el mateix angle.

1.3.— La suma dels angles interiors d’un triangle és igual a 180˝.

Problema 1. Demostra la propietat 1.3. Indicació: 1.

Problema 2. Quina és la suma dels angles interiors d’un pentàgon? I d’un poĺıgon d’n costats? Indicació: 24.

A continuació, enunciam algunes propietats també molt conegudes sobre circumferències, angles i tangències:

1.4.— Dos punts d’una circumferència i el centre formen un triangle isòsceles.

1.5.— Dues tangents d’una circumferència per un punt exterior tenen la mateixa longitud.

1.6.— Una recta tangent a una circumferència és perpendicular al radi que passa pel punt de tangència.

Considera una corda AB d’una circumferència C de centre O. El teorema de l’angle doble diu que l’angle amb
que el centre O “veu” el segment, =AOB és el doble que l’angle amb que qualsevol punt de l’arc de circumferència
P “veu” la mateixa corda, =APB.

Per tant, tots els punts del mateix arc de circumferència “veuen” el segment amb el mateix angle α. Aquest
arc de circumferència es coneix com l’arc capaç, i és una altra eina per traslladar angles. Això és vàlid només a
l’arc de circumferència que conté el centre al seu interior: a l’altre arc, tenim l’angle sumplementari, 180˝ ´ α.
A vegades, també s’hi afegeix l’arc reflectit respecte del segment, que és l’arc capaç de l’angle ´α.
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1.7.— (Teorema de l’angle doble.) Una corda es “veu” des del centre de la circumferència amb un angle el
doble que des de punts de l’arc de la circumferència.

1.8.— (Arc capaç.) Una corda es veu amb el mateix angle respecte de tots els punts d’un arc de circum-
ferència.

1.9.— (Segon teorema de Tales.) Un diàmetre es veu sota un angle de 90˝ des dels punts de la circum-
ferència.

Problema 3. Demostra la propietat 1.9. Indicacions: 14, 4, 27.

Problema 4. Un quadrilàter té angles interiors iguals a 90˝, 90˝, 80˝, 100˝ (en aquest ordre). Existeix alguna
circumferència que passa per tots els vèrtexs? Indicació: 17.

Problema 5. Dues circumferències son tangents als punts A,B. Considera els punts A1, A2 diametralment
oposats a A a cada una de les circumferències. Demostra que A1, A2 i B són colineals (és a dir, que estan a la
mateixa recta).

També podem traslladar l’angle d’un arc capaç fora de la circumferència, mitjançant el conegut com angle
semi-inscrit:

1.10.— (Angle semi-inscrit.) Una corda i una tangent per un extrem formen un angle igual al de l’arc capaç.

Problema 6. Demostra la propietat 1.10. Indicacions: 7, 30.

Problema 7. A la figura, demostra que PT 2 “ PA ¨ PB. Indicacions: 20, 10.

2 Poĺıgons

Un poĺıgon és una sèrie de segments que comencen i acaben al mateix punt. Només considerarem aquells que
no tenen auto-interseccions. Un quadrilàter és un poĺıgon de 4 costats, i els quadrilàters que tenen els costats
oposats paral·lels els coneixem com paral·lelograms. Els rectangles, els quadrats i els rombes són exemples de
para·lelograms.
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2.1.— (Definició) Un quadrilàter és un paral·lelogram si i només si els costats oposats són paral·lels.

2.2.— A un paral·lelogram, els angles interiors oposats tenen la mateixa mesura.

2.3.— A un paral·lelogram, els costats oposats tenen la mateixa longitud.

2.4.— A un paral·lelogram, les diagonals es tallen al seu punt mitjà.

2.5.— (Teorema de Varignon) Els punts mitjans d’un quadrilàter qualsevol formen un paral·lelogram.

Problema 8. Demostra el teorema de Varignon (propietat 2.5). Indicacions: 33, 23.

Un rombe és un poĺıgon de 4 costats, tots ells de la mateixa longitud.

2.6.— Tot rombe és un paral·lelogram.

2.7.— A un rombe, les diagonals es tallen perpendicularment.

Problema 9. Si les diagonals d’un quadrilàter es tallen perpendicularment, és necessàriament un rombe?
Demostra-ho o troba un contraexemple.

Vegem ara dos tipus de quadrilàters diferents: un que es pot inscriure a una circumferència exterior, i un que
admet una circumferència inscrita interiorment.

2.8.— (Definició) Un quadrilàter és ćıclic si i només si els vèrtexs es troben a una circumferència.

2.9.— Un quadrilàter és ćıclic si i només si dos angles oposats sumen 180˝.

2.10.— Un quadrilàter té una circumferència tangent interior a tots els costats si i només si la suma dels
costats oposats coincideix.

Problema 10. Demostra la propietat 2.9. Indicacions: 13, 3.

Problema 11. Demostra la propietat 2.10. Indicació: 26.

Problema 12. Com són els paral·lelograms ćıclics? Indicació: 16.
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3 Potència d’un punt per una circumferència

Aix́ı com la distància ens mesura com es separa un punt d’un altre, o com es separa un punt d’una recta,
podem definir un concepte similar per estudiar com es separa un punt d’una circumferència. Aquest concepte és
la potència.

3.1.— (Definició) La potència d’un punt P respecte d’una circumferència C de centre O i radi r és
PotènciapP, Cq “ pOP ´ rq ¨ pOP ` rq.

3.2.— La potència és negativa per als punts de l’interior de la circumfèrencia, zero per als punts de la
circumferència i positiva per als punts de l’exterior.

3.3.— Si una recta passa per P i per dos punts A,B d’una circumfèrencia C, |PotènciapP, Cq| “ PA ¨ PB.

Problema 13. Demostra la propietat 3.3 per a una recta que passa pel centre de la circumferència.

Problema 14. Demostra la propietat 3.3 per a una recta qualsevol. Indicació: 6.

Problema 15. Sigui C una circumferència de centre O i radi r. Per un punt P exterior, traçam una tangent a
la circumferència el punt T . Expressa PT en funció de d “ PO i r. Indicació: 29.

Problema 16. Amb la notació de la figura, demostra que el punt P és equipotent (és a dir, té la mateixa
potència) respecte a les dues circumferències si i només si H també. Indicació: 19.

4 Lloc Geomètric

El lloc geomètric és el conjunt de punts que cumpleixen una certa condició. Per exemple, l’arc capaç és el lloc
geomètric dels punts P que formen un angle fixat α respecte d’un segment: aquells P tals que =APB “ α. Un
altre exemple: donats dos punts A,B, el lloc geomètric dels punts a distància AB del punt A és una circumferència
CA,AB (de centre A, i radi AB).

El lloc geomètric és útil perquè ens dóna tots els punts que cumpleixen una propietat, i perquè podem trobar
punts que cumpleixen diverses propietats trobant la intersecció dels llocs geomètrics corresponents. Seguint amb
el darrer exemple, si volem trobar un triangle equilàter amb vèrtexs A,B i un altre punt P , aquest es trobarà a
una distància AB d’A, i a una distància AB de B. És a dir, a la intersecció de les circumferències CA,AB i CB,AB .

Problema 17. Siguin P i O punts fixos. Trobeu el lloc geomètric del punt reflectit de P respecte d’una recta
variable per O. Indicacions: 9, 32.

Indicació. Trobar un lloc geomètric vol dir caracteritzar-lo com una figura geomètrica coneguda.

Problema 18. Traça les rectes tangents a una circumferència de centre O i que passen per un punt exterior P
(n’hi ha dues). Indicacions: 22, 12, 2.

Un lloc geomètric interessant és la mediatriu: tots aquells punts que equidisten dels extrems d’un segment.
Aquest lloc geomètric el caracteritzem per ser una recta, i per tant és una eina per demostrar la colinealitat d’un
conjunt de punts.
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4.1.— (Definició) La mediatriu és el lloc geomètric dels punts equidistants als extrems d’un segment.

4.2.— La mediatriu d’un segment és una recta perpendicular al segment.

4.3.— La mediatriu d’un segment passa pel punt mitjà.

Problema 19. Demostra les propietats 4.2 i 4.3. És a dir, demostra que els punts equidistants a A i B estan
alineats, que formen una recta perpendicular, i que el punt mitjà és de la mediatriu. Indicacions: 25.

Problema 20. Considerem els punts A, B i C diferents. Troba el lloc geomètric dels punts que es troben a la
mateixa distància d’A, de B i de C. Indicació: 15.

Problema 21. Considera una circumferència C de centre O, dos punts de la circumferència A,B P C, i les
rectes tangents a la circumferència per A i per B. Si aquestes tangents es tallen a un punt I, demostra que
OI “ MediatriupA,Bq.

La bisectriu també es defineix com un lloc geomètric: el conjunt de punts que es troben a la mateixa distància
de dues rectes secants. Observa que la distància entre un punt i una recta és la distància mı́nima que hi ha entre
el punt i cada un dels punts de la recta.

4.4.— (Definició) Les bisectrius de dues rectes secants són els punts equidistants a les dues rectes.

4.5.— Les bisectrius són dues rectes perpendiculars.

4.6.— Si dues rectes són secants en el punt T , les bisectrius també passen per T .

De la mateixa manera, definim l’eix radical com el lloc geomètric dels punts equipotents (és a dir, amb la
mateixa potència) a dues circumferències donades no concèntriques.

4.7.— (Definició) L’eix radical de dues circumferències no concèntriques és el lloc geomètric dels punts
equipotents a dues circumferències.

4.8.— L’eix radical conté els punts d’intersecció de les circumferències, si existeixen.

4.9.— L’eix radical és una recta.

4.10.— L’eix radical és perpendicular a la recta que uneix els centres.

Problema 22. Demostra la propietat 4.8.

Problema 23. Traça l’eix radical de dues circumferències que són secants a dos punts. Indicació: 5.

Problema 24. Traça l’eix radical de dues circumferències que són tangents a un punt. Indicació: 28.

Problema 25. Donades dues circumferències exteriors, considerem les quatre rectes tangents. Per cada recta
tangent, considerem el punt mitjà del segment entre els punts de tangència. Demostra que aquest quatre punts
mitjans són colineals (és a dir, estan a la mateixa recta).

Problema 26. Donades tres circumferències amb centres diferents i no colineals, considera els eixos radicals
de dues en dues. Demostra que aquestes rectes són concurrents (és a dir, es troben totes elles al mateix punt).
Indicacions: 18, 8.
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5 Geometria de l’espai

Veurem una pinzellada sobre la resolució de problemes geomètrics en l’espai tridimensional. Moltes vegades
és útil estudiar aquestes figures per parts, considerant una secció plana que ens relaciona alguns punts i rectes
que ens interessen. Això ho podem fer en multitud de casos.

5.1.— A l’espai, tres punts són coplanars (és a dir, estan a un mateix plà).

5.2.— A l’espai, dues rectes secants són coplanars.

5.3.— A l’espai, dues rectes paral·leles són coplanars.

Problema 27. Considerem un cub regular de 2 cm de costat. Si P , Q i R són els punts mitjans d’AD, GH i
BF , respectivament. Quina és, en cm2, l’àrea del triangle 4PQR? Indicació: 31.

Problema 28. Considerem un tetraedre com el de la figura. Si el punt E recorre l’aresta AB, quan és màxim
l’angle =CED? Indicació: 21.

Problema 29. Demostra que un con i una semiesfera com a la figura tenen el mateix volum que un cilindre.
Indicació: 11.
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Indicacions

1. Traça una recta paral·lela a un costat pel vèrtex oposat.
2. Traça la circumferència de diàmetre OP
3. Per la segona implicació, construeix un quadrilàter c3́clic amb tres dels quatre punts del quadrilàter.
4. Recorda el teorema de l’angle doble.
5. Observa les propietats 4.8 i 4.9.
6. Aplica el problema 7 dues vegades.
7. Pots traslladar el punt P mantenint l’angle: fes-ho per trobar el punt més fàcil.
8. Considera el lloc geomètric de tots els punts que tenen la mateixa potència respecte de les tres circumferències.
9. Prova amb alguns casos particulars. Què passa si la recta variable passa per P? Que passa si és perpendicular
a OP?
10. Utilitza el primer teorema de Tales: aquell que relaciona els costats de dos triangles semblants.
11. Considera un plà horitzontal: quina és l’àrea de la secció del con? I l’àrea de la secció de la semiesfera? I la
seva suma?
12. Com trobaries els punts que “veuen” el segment OP amb un angle de 90˝?
13. Per la primera implicació, utilitza l’arc capaç moltes vegades.
14. El diàmetre conté el centre.
15. Considera la intersecció de diferents llocs geomètrics.
16. Observa les propietats 2.2 i 2.9.
17. Aplica la propietat 1.9.
18. Cada un dels tres eixos radicals és una recta.
19. Aplica el teorema de Pitàgores.
20. Utilitza la propietat 1.10.
21. Considera els dos plans donats pels punts AEC i CED.
22. A cada punt de tangència trobaràs un angle de 90˝.
23. Si r1 és paral·lela a r2 i r2 és paral·lela a r3, aleshores r1 també és paral·lela a r3.
24. Divideix el pentàgon o el pol2́4gon en triangles.
25. És més fàcil fer-ho en ordre invers: comença comprovant que el punt mitjà és de la mediatriu.
26. Observa la relació que té amb la propietat 1.5.
27. Què val =AOB?
28. Observa les propietats 4.8 i 4.10.
29. Pots aplicar el teorema de Pitàgores, o bé utilitzar la potència del punt P
30. Considera el punt P 1 de la circumferència en que la recta tangent i AP 1 són paral·leles.
31. Considera els dos plans donats pels punts APB i BPR.
32. Troba la distància del punt reflectit de P al centre O.
33. Demostra que el segment que uneix dos punts mitjans de costats consecutius és paral·lel a una de les diagonals.

Altres recursos

[1] Diversos autors. Sessions de Preparació per a l’Olimṕıada Matemàtica. Societat Catalana de Matemàtiques,
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[2] Evan Chen. Euclidean geometry in mathematical olympiads. The Mathematical Association of America,
2016.
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