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Problema 3.  

În triunghiul ascuțitunghic ABC, mijlocul laturii BC se notează cu M iar centrele cercurilor 

exînscrise triunghiurilor AMB și AMC, tangente dreptei BC, se notează cu D și E respectiv. 

Cercul circumscris triunghiului ABD taie dreapta BC în punctele B și F. Cercul circumscris 

triunghiului ACE taie dreapta BC în punctele C și G. Demonstrați că BF = CG.   
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Soluție. Planul soluției este următorul: 

 Pasul 1. Vom demonstra mai întâi că cercurile circumscrise triunghiurilor ABD și ACE se intersectează pe 

dreapta suport a medianei din A a triunghiului  ABC. Astfel fie K punctul în care mediana AM taie cercul 

circumscris triunghiului ABD. Din congruența unghiurilor DAB  DAK, arcele DB și DK, vor fi congruente 

deci și coardele DB și DK vor fi egale. Cum DBM  DKA, pentru că au același suplement egal ca măsură cu 

900 - m(B) / 2. Acum triunghiurile MBD cu MKD sunt congruente comform cazului LUU, de unde avem că 

MB = MK. Analog dacă notăm cu Z intersectia dreptei AM cu cercul circumscris triunghiului ACE vom obține 

pe aceeași cale că MZ = MC. Din unicitatea punctului pe prelungirea medianei (AM cu proprietatea că MB = 

MA = MK = MZ obținem egalitatea Z = K, așadar are loc concurența cercurilor circumscrise triunghiurilor ABD, 

ACE cu mediana din A a triunghiului ABC. 

Pasul 2.  Apoi din puterea punctului M față de cercul ABD avem că AM   MK = BM   MF, iar din puterea 

punctului M față de cercul circumscris triunghiului ACE avem că CM   MG = AM   MK. Acum în baza 

tranzitivității avem că BM   MF = CM   MG, iar din M mijlocul laturii BC obținem că MF = MG, adică segmentele 

FG și BC au același mijloc de unde concluzia este evidentă.  
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