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Bài 1. (Trần Minh Ngọc). Cho n-giác lưỡng tâm A1A2A3...An. Gọi Ai(i+1) là giao của Ai−1Ai và
Ai+1Ai+2(i = 1, n). Chứng minh rằng tồn tại hai đường tròn tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp các
tam giác AiAi(i+1)Ai+1.
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Chứng minh. Ta chứng minh kết quả mạnh hơn:
Nếu A1A2, A2A3, ..., AkAk+1 lần lượt là các tiếp tuyến kẻ từ các điểm A1, A2, ..., Ak nằm trên (O) tới

đường tròn (I) bất kì chứa trong (O) thì tồn tại hai đường tròn tiếp xúc với (A1A12A2), (A2A23A3),...,
(Ak−1A(k−1)kAk).

Thật vậy, gọi Di(i+1) là tiếp điểm của (I) với AiAi+1, Xi(i+1) là giao điểm thứ hai của Ai(i+1)I với
(AiAi(i+1)Ai+1), Oi(i+1) là tâm của (AiAi(i+1)Ai+1).

Do Xi(i+1) là điểm chính giữa cung AiAi+1 của (Oi(i+1)) nên Oi(i+1)Xi(i+1) đồng quy tại O.
Gọi Bi là giao của tiếp tuyến tại X(i−1)i của (O(i−1)i) và tiếp tuyến tại X(i(i+1) của (O(i(i+1)).

Do I là tâm đường tròn bàng tiếp của các tam giác AiAi(i+1)Ai+1 nên Xi(i+1) là tâm ngoại tiếp
tam giác AiAi+1I. Điều này nghĩa là X(i−1)iXi(i+1) vuông góc với AiI hay X(i−1)iXi(i+1) song song với
D(i−1)iDi(i+1). Từ đó hai tam giác BiX(i−1)iXi(i+1) và AiD(i−1)iDi(i+1) có cạnh tương ứng song song
hay đồng dạng với nhau. Suy ra BiX(i−1)i = BiXi(i+1).
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Từ đó hai tam giác vuông OBiX(i−1)i và OBiXi(i+1) bằng nhau, suy ra OX(i−1)i = OXi(i+1). Như
vậy tồn tại một đường tròn tâm O tiếp xúc với tất cả các đường tròn (Oi(i+1)) (i = 1, k − 1).

Dễ thấy hai đường gấp khúc A1A2...Ak−1 và B1B2...Bk−1 đều có đường tròn tiếp xúc với các cạnh
và có cạnh tương ứng song song nên chúng vị tự nhau theo tâm P . Do BiX(i−1)i = BiXi(i+1) nên Bi

nằm trên trục đẳng phương của (O(i−1)i) và (Oi(i+1)). Từ đó P là tâm đẳng phương của các đường
tròn (Oi(i+1)).

Xét phép nghịch đảo IPP /(Oi(i+1))

P : (Oi(i+1)) 7→ (Oi(i+1)), (O,OXi(i+1)) 7→ (O′). Như vậy (O′) là
đường tròn thứ hai tiếp xúc với các đường tròn (Oi(i+1)).

Bài 2. Cho n−giác lưỡng tâm A1A2A3...An(≥ 3). Kí hiệu Ii là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác
Ai−1AiAi+1;Ai(i+1) là giao điểm của AiAi+2 và Ai−1Ai+1; Ii(i+1) là tâm đường tròn nội tiếp của tam
giác AiAi(i+1)Ai+1(i = 1, n). Chứng minh rằng 2n điểm I1, I2, ..., In, I12, I23, ..., In1 cùng thuộc một
đường tròn.
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Chứng minh. Gọi Oi là điểm chính giữa của cung AiAi+1. Do I1, I2 lần lượt là tâm đường tròn nội
tiếp của tam giác AnA1A2, A1A2A3 nên O1A1 = O1A2 = O1I1 = O1I2 hay A1, A2, I1, I2 cùng thuộc
(O1, O1A1). Tương tự với các đường tròn (O2), (O3), ..., (On).

Lại có A1I1, A2I2, ..., AnIn đồng quy tại tâm đường tròn nội tiếp I của n-giác A1A2A3...An nên
phép nghịch đảo tâm I, phương tích IA1.II1 biến đường tròn ngoại tiếp n-giác A1A2...An thành đường
tròn đi qua I1, I2, ...., In hay I1, I2, ..., In cùng thuộc một đường tròn.

Mặt khác, gọi K là giao của I1I2 và A1A3.
Ta có ∠KI1I12 = ∠I2A1A2 = ∠KA1I12 nên tứ giác I1A1I12K nội tiếp.
Từ đó ∠I1I12A1 = ∠I1KA1 = ∠I2I1I − ∠I1A1A3.
Mà ∠II1I2 = ∠A1A2I2 = ∠I2A2A3 = ∠I2I3I, ∠I1A1A3 = ∠I1I3I, ta thu được ∠I1I12A1 =

∠I2I3I − ∠I1I3I = ∠I1I3I2. Vậy I12 nằm trên (I1I2I3). Chứng minh tương tự suy ra đpcm.

Bài 3. Cho tứ giác A1A2A3A4 nội tiếp đường tròn (O). P là điểm bất kì trên (O).
a) Chứng minh hình chiếu của P trên các đường thẳng Simson của P ứng với tam giác A2A3A4,

A1A3A4, A1A2A4, A1A2A3 thẳng hàng, gọi là đường thẳng Simson của P ứng với tứ giác A1A2A3A4.
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b) Chứng minh rằng tồn tại đường thẳng Simson của P ứng với n−giác nội tiếp A1A2A3...An,
nghĩa là hình chiếu của P trên đường thẳng Simson của P ứng với các n−1 giác có đỉnh là n−1 trong
n đỉnh trên thẳng hàng.

Chứng minh. a) Dễ thấy 4 đường thẳng Simson của P tạo thành một tứ giác toàn phần nhận P làm
điểm Miquel nên hình chiếu của P trên các đường thẳng này nằm trên đường thẳng Simson của P ứng
với tứ giác toàn phần đó.

b) Hiển nhiên bài toán đúng với n = 3, 4 và dễ dàng chứng minh với trường hợp n = 5. Giả sử bài
toán đúng với n− 1, ta chứng minh bài toán đúng với n.
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Gọi di là đường thẳng Simson của P ứng với n − 1 giác không chứa đỉnh Ai. dij là đường thẳng
Simson của P ứng với n − 2 giác không chứa đỉnh Ai, Aj . Gọi Aij là hình chiếu của P trên dij . Dễ
thấy Aij là giao của di và dj .

Xét 3 đường thẳng di, dj , dk (i, j, k = 1, n, i 6= j 6= k). 3 đường thẳng này giao nhau tạo thành tam
giác AijAikAjk.

Do dij , dik, djk đồng quy tại Aijk- hình chiếu của P trên dijk là đường thẳng Simson của P ứng
với n − 3 giác nên Aij , Aik, Ajk cùng nằm trên đường tròn đường kính PAijk. Chứng minh tương tự
suy ra n đường thẳng d1, d2, ..., dn có chung điểm Miquel P . Vậy hình chiếu của P trên d1, d2, ..., dn
cùng nằm trên đường thẳng Simson của P ứng với n−giác A1A2...An. Theo nguyên lý quy nạp ta có
đpcm.

Bài 4. Cho n đường tròn C1, C2, ..., Cn cùng đi qua O. Gọi Aij là giao điểm của Ci và Cj . B1 là điểm
bất kì trên C1. B1A12 cắt C2 lần thứ hai tại B2. Tương tự ta được B3, B4, ..., Bn, Bn+1. Chứng minh
rằng Bn+1 ≡ B1.
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Chứng minh. Gọi O1, O2, ..., On lần lượt là tâm của C1, C2, ..., Cn.
Dễ chứng minh hai tam giác O1OO2 và A1OA2 đồng dạng cùng hướng.
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Do đó (OA1, OA2) ≡ (OO1, OO2) (mod π).
Chứng minh tương tự suy ra (OA1, OAn+1) ≡ (OA1, OA2) + (OA2, OA3) + ...+ (OAn, OAn+1)
≡ (OO1, OO2) + (OO2, OO3) + ...+ (OOn, OO1) ≡ 0 (mod π).
Vậy An+1 ≡ A1.

Bài 5. Cho n đường tròn C1, C2, ..., Cn thỏa mãn các cặp đường tròn Ci và Ci+1 đều cắt nhau tại
hai điểm Ai(i+1) và Bi(i+1). Gọi P1 là điểm bất kì trên C1. P1A12 cắt C2 lần thứ hai tại P2, P2A23

cắt C3 tại P3, tương tự ta có P4, P5, ..., Pn, Pn+1. Pn+1B12 cắt C2 lần thứ hai tại Pn+2, tương tự ta có
Pn+3, ..., P2n+1. Chứng minh rằng P2n+1 ≡ P1.

Chứng minh. Ta có P1, Pn+1, A12, B12 đồng viên, P2, Pn+2, A12, B12 đồng viên nên theo định lý Reim,
P1Pn+1 ‖ P2Pn+2.

Chứng minh tương tự suy ra P1Pn+1 ‖ P2Pn+2 ‖ P3Pn+3 ‖ ... ‖ Pn+1P2n+1. Do đó P2n+1 ≡ P1.

Bài 6. Ta định nghĩa đường tròn Euler của dây A1A2 của (O,R) là đường tròn đi qua trung điểm

A1A2 có bán kính
R

2
. Đường tròn Euler của tam giác A1A2A3 nội tiếp (O) là đường tròn có tâm là

giao điểm của ba đường tròn Euler của ba dây A1A2, A2A3, A1A3, bán kính
R

2
. Tổng quát, đường tròn

Euler của n−giác A1A2...An nội tiếp (O) là đường tròn có tâm là giao điểm của n đường tròn Euler

của (n− 1)−giác có đỉnh là một trong n điểm Ai(i = 1, n), bán kính
R

2
. Đồng thời đường tròn Euler

của n−giác nội tiếp đi qua tâm của n đường tròn Euler của (n − 1)−giác có đỉnh là (n − 1) trong n
đỉnh trên.
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Chứng minh. Với n = 4, dễ thấy các đường tròn Euler của 4 tam giác A1A2A3, A2A3A4, A3A4A1,
A4A1A2 đồng quy tại P - điểm Euler-Poncelet của tứ giác A1A2A3A4 và do bán kính của 4 đường tròn

đều bằng
R

2
nên tâm của chúng cùng nằm trên đường tròn (P,

R

2
).

Giả sử bài toán đúng với (n− 1)−giác. Ta chứng minh bài toán đúng với n−giác.
Trước tiên cho n−giác A1A2...An nội tiếp (O). Ta kí hiệu Ci1i2...ik là đường tròn Euler của (n −

k)−giác có đỉnh thuộc tập hợp {A1, A2, ..., An/Ai1 , Ai2 , ..., Aik}(i1, i2, ..., ik ∈ {1, 2..., n});Oi1i2...ik là
tâm của Ci1i2...ik .

Như vậy ta chỉ cần chứng minh n đường tròn Ci(i = 1, n) đồng quy.
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Từ giả thiết quy nạp suy ra ba đường tròn C23, C13, C12 đồng quy tại O123 và O1, O2, O3 lần lượt
là giao điểm của C12 và C13, C12 và C23, C13 và C23.

Do C12, C13, C23 có bán kính đều bằng
R

2
nên (O123,

R

2
) là đường tròn ngoại tiếp của tam giác

O23O13O12.
C23 và C12 giao nhau tại O123 và O2 nên O2 là điểm đối xứng với O123 qua O12O23. Tương tự O1, O3

lần lượt là điểm đối xứng với O123 qua O13O12, O13O23. Theo một kết quả quen thuộc C1, C2, C3 đồng
quy tại trực tâm của tam giác O23O13O12.

Chứng minh tương tự suy ra n đường tròn Ci(i = 1, n) đồng quy. Từ đó suy ra đpcm.
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