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Abstract. In this Note, the problem C.O.: 5004 of the journal G.M. – 2/2009, p.103 is generalized and a couple of simple results in a triangle are established; they deal with isogonal lines and
angle trisectors.
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Scopul prezentei note este de a stabili câteva rezultate
ı̂ntr-un triunghi, legate de cevienele izogonale care sunt ı̂n
acelaşi timp şi trisectoare.
Fie ABC un triunghi oarecare şi A1 , A2 ∈ (BC).
Se spune că cevienele (AA1 , (AA2 sunt izogonale dacă
Ö1 ≡ CAA
Ö2 şi că sunt trisectoare ale unghiului A
b dacă
BAA
Ö1 ≡ A
×
Ö
BAA
1 AA2 ≡ A2 AC.
Aﬁrmaţia următoare are o demonstraţie imediată.
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Propoziţie. Dacă (AA1 şi (AA2 sunt ceviene izogonale şi una din ele este bisecb
toarea unghiului dintre o latură şi cealaltă, atunci ele sunt trisectoarele unghiului A.
Ö
Demonstraţie. Să presupunem că (AA1 este bisectoarea unghiului BAA2 (la
Ö
Ö
fel demonstrăm dacă (AA2 ar ﬁ bisectoarea unghiului A
1 AC). Avem, deci, BAA1 ≡
×
Ö
Ö
Ö
A
1 AA2 . Cum BAA1 ≡ A2 AC (AA1 şi AA2 sunt izogonale), rezultă că BAA1 ≡
×
Ö
A1 AA2 ≡ A2 AC, ceea ce trebuia demonstrat.
Consecinţa 1. (C.O.: 5004 din G.M.-2/2009, p.102). În triunghiul ascuţitunghic
Õ
ABC se consideră ı̂nălţimea AH. Să se arate că, dacă bisectoarea unghiului BAH
trece prin centrul cercului circumscris triunghiului ABC, atunci semidreapta (AH
Õ
este trisectoare a unghiului BAC.
Laura Constantinescu
Demonstraţie. Se ştie că ı̂nălţimea coborâtă din A şi diametrul ce are A ca o
extremitate a sa sunt izogonale. Dar, prin ipoteză, acest diametru este bisectoarea
Õ Conform propoziţiei precedente (AH este trisectoare a unghiului A).
b
unghiului BAH.
Consecinţa 2. Dacă AH este ı̂nălţime, O este centrul cercului circumscris triÕ atunci (AO
unghiului ascuţitunghic ABC, iar (AH este bisectoarea unghiului OAC,
Õ
este trisectoare a unghiului BAC.
Demonstraţie. Se procedează ca ı̂n Consecinţa 1.
Observaţie. Dacă una dintre (AH sau (AO este trisectoare, atunci şi cealaltă
este trisectoare.
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Următoarele rezultate pot ﬁ privite ca reciproce ale consecinţelor de mai sus.
Reciprocă (a Consecinţei 1). Dacă (AA2 este o trisectoare a triunghiului ascuÖ2 , atunci A2 este ı̂nălţime.
ţit-unghic ABC şi (AO este bisectoarea unghiului BAA
Demonstraţie. Din condiţiile ipotezei, rezultă că (AA2 şi (AO fac cu laturile
A
triunghiului unghiuri de măsură . Atunci şi (AH, ca izogonală a lui (AO, face cu
3
A
AC un unghi de măsură . Ca urmare (AA2 coincide cu (AH.
3
Reciprocă (a Consecinţei 2). Dacă (AA1 este o trisectoare a triunghiului ascuţitÖ
unghic ABC şi (AH este bisectoarea unghiului A
1 AC, atunci O ∈ (AA1 .
Demonstraţie. La fel ca pentru reciproca precedentă.
Observaţie. În loc de ”ı̂nălţime-diametru”, putem lua o altă pereche de ceviene
izogonale; de exemplu, ”mediană-simediană”. Trecerea rezultatelor de mai sus la
noua pereche se face cu uşurinţă.
În ı̂ncheiere, vom rezolva o problemă strâns legată de cele de mai sus.
Problemă. Fie un triunghi ABC, AB > AC. Fie (AM ) mediana relativ la
latura (BC) şi (AN ) simediana corespunzătoare. Arătaţi că, dacă (AM sau (AN
Õ atunci AB = 2 cos A .
este trisectoare a unghiului BAC,
AC
3
Demonstraţie. Ambele vor ﬁ trisectoare. Cu ajutorul ariilor, avem
Ö = AC · AM sin CAM
Ö,
AB · AM sin BAM

de unde

Ö
sin 2A
AB
A
sin CAM
3
=
= 2 cos .
=
A
AC
3
Ö
sin
sin BAM
3

În toamna anului 1999 a apărut primul număr al revistei Recreaţii Matematice.
În anul acesta se ı̂mplinesc 10 ani de la apariţia acesteia.
Scrieţi numărul 2009 cu ajutorul numarului 10 şi folosind numai operaţiile de
adunare şi ı̂mpărţire !
Care este numărul maxim de operaţii cu care puteţi face acest lucru ?
Dar cel minim ?
(Nu se acceptă termeni nuli !)
Notă. Răspunsurile la aceste ı̂ntrebări sunt date la pag.
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