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1 Mở đầu

Trong ngày thi thứ hai của kì thi Việt Nam TST 2015 có một bài toán khá thú vị.
Bài toán. Cho tam giác ABC nhọn có một điểm P nằm trong tam giác sao cho ∠APB = ∠APC =

α và α > 180◦−∠BAC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác APB cắt AC ở E, đường tròn ngoại tiếp tam
giác APC cắt AB ở F . Gọi Q là điểm nằm trong tam giác AEF sao cho ∠AQE = ∠AQF = α. Gọi
D là điểm đối xứng với Q qua EF , phân giác góc EDF cắt AP tại T.

a) Chứng minh rằng ∠DET = ∠ABC,∠DFT = ∠ACB .
b) Đường thẳng PA cắt các đường thẳng DE,DF lần lượt tại M,N . Gọi I, J lần lượt là tâm đường

tròn nội tiếp các tam giác PEM,PFN và K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DIJ . Đường thẳng
DT cắt (K) tại H. Chứng minh rằng HK đi qua tâm đường tròn nội tiếp của tam giác DMN.

Trong bài viết này chúng ta sẽ chứng minh bài toán trên và khai thác một số vấn đề xung quanh.

2 Chứng minh
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a) Ta có ∠BEC = 180◦ − ∠APB = 180◦ − ∠APC = ∠BFC nên tứ giác BEFC nội tiếp. Suy ra
hai tam giác AEF và ABC đồng dạng.

Lại có ∠APB = ∠APC = ∠AQE = ∠AQF = α nên AQ và AP đẳng giác trong góc BAC.
Gọi T ′ là điểm liên hợp đẳng giác của Q trong tam giác AEF . Hiển nhiên T ′ ∈ AT.
Gọi X là điểm đối xứng với T ′ qua EF .
Ta có ∠X ′EF = ∠T ′EF = ∠AEQ,∠XFE = ∠T ′FE = ∠AFQ, suy ra A và X liên hợp đẳng giác

trong tam giác EQF . Mà QA là phân giác ∠EQF nên X,Q,A thẳng hàng.
Do đối xứng của T ′ qua EF nằm trên QA nên T ′ nằm trên đối xứng của QA qua EF . Mà D đối

xứng với Q qua EF,DT là phân giác ∠EDF nên DT đối xứng với QA qua EF . Từ đó T ′ ≡ T.
Suy ra ∠DET = ∠XEQ = ∠FEA = ∠ABC. Tương tự ∠DFT = ∠ACB.

b) Ta có ∠PED = ∠DEF + ∠FEA+ ∠PEA = ∠QEF + ∠ABC + ∠PBA = ∠ABC + ∠PBA+
∠PBC = 2∠BAC. Theo câu a, ∠DET = ∠ABC nên ET là phân giác ∠DEA. Tương tự FT là phân
giác ∠DFA, suy ra tứ giác DEPF ngoại tiếp đường tròn tâm T.

Qua D kẻ tiếp tuyến thứ hai tới (I), cắt PT tại L.
Tứ giác DEPL,DEPF ngoại tiếp nên DF − PF = DE − PE = DL− PL, suy ra tứ giác DLPF

ngoại tiếp, hay DL là tiếp tuyến chung của (I) và (J). Từ đó ∠IDJ =
1

2
∠EDF.

Mặt khác, gọi Y là tâm nội tiếp tam giác DMN , ta có ∠IY J = 180◦−∠MIN = 90◦− 1

2
∠MDN =

1

2
∠EDF.

Suy ra ∠IDJ = ∠IY J , ta thu được D,Y, I, J cùng thuộc một đường tròn. Do DY và DH là phân
giác của hai góc bù nhau nên ∠Y DH = 90◦, suy ra Y H là đường kính của (DIJ). Vậy Y H đi qua K.

3 Khai thác

Đầu tiên chúng ta xem xét câu a của bài toán.
Không khó để nhận ra trường hợp tổng quát nếu hai điểm E,F bất kì thỏa mãn EF đối song với

BC, kết luận của bài toán vẫn giữ nguyên.
Tiếp theo chú ý vào dữ kiện ∠AQE = ∠AQF = α, ta liên tưởng tới một điểm đặc biệt có tính

chất như vậy, đó là điểm Fermat. Thực tế đã có một kết quả khá quen thuộc về sự đồng quy liên quan
đến điểm Fermat được phát biểu như sau.

Bài 1. Cho tam giác ABC có F là điểm Fermat. Khi đó các đường thẳng đối xứng của AF,BF,CF
qua BC,CA,AB đồng quy tại điểm liên hợp đẳng giác của F trong tam giác ABC- điểm isodynamic.

Cách chứng minh bài toán 1 hoàn toàn tương tự câu a của bài toán ban đầu. Chú ý rằng điểm
isodynamic là giao của 3 đường tròn Apollonius trong tam giác. Trong trường hợp tổng quát cũng có
tính chất tương tự, ta có bài toán sau.

Bài 2. Cho tam giác ABC và một điểm P bất kì. Gọi Q là điểm đối xứng với P qua BC. Khi đó
AP,AQ đẳng giác trong ∠BAC khi và chỉ khi P nằm trên đường tròn A-Apollonius.
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Chứng minh. Gọi E,F là chân phân giác trong góc BAC. Ta có P và Q đối xứng nhau qua BC nên
EP = EQ. AP và AQ đẳng giác trong ∠BAC khi và chỉ khi AE là phân giác ∠PAQ. Mà EP = EQ
và AP 6= AQ nên điều này tương đương A nằm trên (PEQ).

Tâm ngoại tiếp tam giác PEQ nằm trên trung trực PQ tức là nằm trên BC. Gọi F là giao của
(EPQ) với BC suy ra EF là đường kính của (PEQ), mà E là chân phân giác trong nên A nằm trên
(PEQ) tương đương F là chân phân giác ngoài hay (PEQ) là đường tròn Apollonius ứng với đỉnh A
của tam giác ABC. Ta có đpcm.

Như vậy trong câu a, điểm T nằm trên đường tròn A-Apollonius của tam giác AEF.

Tiếp theo ta có thể chứng minh tứ giác DEPF ngoại tiếp theo một cách khác như sau: dễ thấy
phân giác các góc QEP,QFP,EPF giao nhau tại A nên tứ giác EQFP ngoại tiếp đường tròn tâm
A. Từ đó suy ra EQ−FQ = EP −FP , mà Q và D đối xứng qua EF nên EQ−FQ = DE −DF , ta
thu được DE −DF = PE − PF hay tứ giác DEPF ngoại tiếp.

Từ cách chứng minh này, nếu lấy R là điểm đối xứng với P qua EF ta cũng thu được RE−RF =
PE−PF = QE−QF , từ đó tứ giác REQF ngoại tiếp. Ta thu được bài toán tương tự câu a như sau.

Bài 3. Với giả thiết giống bài toán ban đầu. Gọi R là điểm đối xứng với P qua EF , phân giác góc
ERF cắt AQ tại S. Khi đó ∠RES = ∠ABC,∠RFS = ∠ACB .
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Chứng minh. Ta đã chứng minh được tứ giác REQF ngoại tiếp. Do QA là phân giác ∠EQF nên S là

tâm nội tiếp tứ giác REQF . Suy ra ∠RES =
1

2
∠REQ =

1

2
(∠REF + ∠FEQ = ∠PEF + ∠FEQ) =

∠FEA = ∠ABC. Chứng minh tương tự, ∠RFS = ∠ACB.
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Theo cách chứng minh bài 3, ta có thể tổng quát câu a của bài toán như sau.

Bài 4. Cho tam giác AEF . Một đường tròn ω có tâm A thỏa mãn E và F nằm ngoài ω. Từ E
và F kẻ hai tiếp tuyến tới ω, chúng cắt nhau tại hai điểm P và Q sao cho tứ giác EPFQ có cạnh
không tự cắt nhau. Gọi D là điểm đối xứng với Q qua EF . Phân giác ∠EDF cắt AP tại T . Khi đó
∠DET = ∠AEF,∠DFT = ∠AFE.
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Tiếp theo chúng ta sẽ khai thác câu b. Có thể thấy với đường thẳng bất kì đi qua P cắt DE tại M
và DF tại N , kết luận của bài toán được giữ nguyên. Mấu chốt của câu b là chứng minh D nằm trên
đường tròn đi qua tâm nội tiếp các tam giác DMN,EMP,PNF . Đây là một kết quả quen thuộc đã
xuất hiện trong bài toán G8, IMO Shortlist 2009, được phát biểu như sau.

Bài 5. Cho tứ giác ngoại tiếp ABCD. Một đường thẳng qua A cắt đoạn thẳng BC tại M và đường
thẳng CD tại N . Gọi I1, I2, I3 lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác ABM,MNC,NDA. Chứng minh
rằng trực tâm tam giác I1I2I3 nằm trên MN .
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Chứng minh. Ta có ∠I1I2I3 =
1

2
(∠MNC + ∠CMN) =

1

2
∠BCD.

Gọi K là giao điểm thứ hai của tiếp tuyến kẻ từ C tới (I3) với AM . Do tứ giác AKCD ngoại tiếp
nên AK +DC = AD +KC hay AK −KC = AD −DC = AB − CB.

Suy ra AB +KC = BC +AK hay tứ giác ABCK ngoại tiếp.

Vậy ∠I1CI3 = ∠I1CK + ∠I3CK =
1

2
(∠BCK + ∠DCK) =

1

2
∠BCD.

Ta thu được ∠I1I2I3 = ∠I1CI3 hay I1, I2, I3, C nằm trên một đường tròn.
Dễ thấy điểm đối xứng với C qua I1I2, I3I2 nằm trên MN nên MN là đường thẳng Steiner của C

ứng với tam giác I1I2I3. Điều đó nghĩa là trực tâm tam giác I1I2I3 nằm trên MN .

Ta lại có kết quả tổng quát hơn về sự đồng viên của C, I1, I2, I3 như sau.
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Bài 6. Cho tứ giác ngoại tiếp ABCD. E,F là hai điểm bất kì nằm trên CD. AF giao BE tại G. Gọi
I1, I2, I3, I4 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABG,EFG,ADF,BCE. Chứng minh
rằng I1, I2, I3, I4 cùng thuộc một đường tròn.

Chứng minh. Cách 1.
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Kẻ tiếp tuyến chung MN của (I3) và (I4). MN giao AF,BE lần lượt tại L,K.
Gọi P,R, T lần lượt là tiếp điểm của (I3) với CD,AD,AF ; Q,S,U lần lượt là tiếp điểm của (I4)

với CD,BC,BE.
Do tứ giác ABCD ngoại tiếp nên theo định lý Pythot, AB + CD = AD +BC.
Suy ra AB +DP + PQ+QC = AR+DR+BS +CS, từ đó AB + PQ = AR+BS = AT +BU .
Mặt khác PQ =MN nên AB+MN = AT+BU hay AB+ML+LK+KN = AL+LT+BK+KG.
Suy ra AB + LK = AL+BK, nghĩa là tứ giác ABKL ngoại tiếp.
Vậy (I1), (I3), (I4) có chung một tiếp tuyến LK.

Ta thu được ∠I3I2I4 = ∠EI2F = 90◦ +
1

2
∠EGF,∠I3I1I4 = 90◦ − 1

2
∠LGK.

Suy ra ∠I3I1I4 + ∠I3I2I4 = 180◦. Vậy I1, I2, I3, I4 cùng thuộc một đường tròn.
Cách 2. (Vũ Thanh Tùng, HS lớp 11 THPT chuyên Sư Phạm)
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Ta có ∠I3AI1 =
1

2
∠DAB = ∠IAB nên ∠I3AI = ∠I1AB.

Trên AB lấy điểm K sao cho 4AI3I ∼ 4AI1K.
Suy ra 180◦ − ∠AKI1 = ∠AKI1 = ∠AII3 = 180◦ − ∠BIC.
Từ đó ∠I1KB = ∠BIC. Tương tự ta cũng có ∠KBI1 = ∠IBI4 nên 4KI1B ∼ 4II4B.
Ta thu được 4AI3I1 ∼ 4AIK,4BI1I4 ∼ 4BKI, suy ra ∠AI1I3 + ∠BI1I4 = ∠AKI + ∠BKI =

180◦.

Suy ra ∠I3I1I4 = 180◦ − ∠AI1B = 90◦ − 1

2
∠AGB = 180◦ − ∠EI2F = 180◦ − ∠I3I2I4.

Vậy I1, I2, I3, I4 cùng thuộc một đường tròn.

Rõ ràng khi E ≡ C ta thu được bài toán 3. Đồng thời không khó nhận ra trong bài toán 4, đường
thẳng Steiner của I2 ứng với tam giác I1I3I4 song song với tiếp tuyến chung của (I1), (I3), (I4). Ta
cũng thấy trong cách giải thứ nhất, tam giác GEF thu được bằng cách lấy giao điểm của các đường
thẳng đối xứng với MN qua 3 cạnh của tam giác I1I3I4. Đây là một bổ đề khá quen thuộc và nhiều
ứng dụng.

Bổ đề. Cho tam giác ABC và một đường thẳng d bất kì. Gọi XY Z là tam giác tạo bởi giao điểm
của các đường thẳng đối xứng với d qua BC,CA,AB. Khi đó tâm đường tròn nội tiếp tam giác XY Z
nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Để kết thúc bài viết, mời bạn đọc chứng minh một số bài toán có cách phát biểu tương tự bài 5.

Bài 7. Cho tứ giác ngoại tiếp ABCD. E là điểm bất kì trên CD. Gọi (I1), (I2), (I3) lần lượt là đường
tròn nội tiếp các tam giác ADE,AEB,BEC. Chứng minh rằng trực tâm tam giác I1I2I3 nằm trên
tiếp tuyến chung ngoài khác CD của (I1) và (I3).

Bài 8. Cho hình bình hành ABCD có góc A nhọn. Trên cạnh BC lấy điểm T sao cho tam giác ATD
nhọn. Gọi O1, O2, O3 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABT,ADT,CDT . Chứng
minh rằng trực tâm của tam giác O1O2O3 nằm trên AD.

Bài 9. Cho tam giác ABC. Một đường thẳng d cắt BC,CA,AB lần lượt tại X,Y, Z. Gọi O1, O2, O3

lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác AY Z,BXZ,CXY. Chứng minh rằng trực tâm tam
giác O1O2O3 nằm trên d.
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