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Bài toán sau được tác giả đề nghị cho đề kiểm tra trường hè Titan Hà Nội 2016.

Bài 1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), trực tâm H. Trung tuyến AM cắt (O) lần thứ
hai tại N . AH cắt (O) tại K. Các đường thẳng KN,BC và đường thẳng qua H vuông góc với AN
cắt nhau tạo thành tam giác XY Z. Chứng minh rằng (XY Z) tiếp xúc với (O).
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Chứng minh. Giả sử vị trí các điểm X,Y, Z như hình vẽ. Gọi T là giao điểm thứ hai của (AH) và (O),
P là hình chiếu của H trên AM , Q là điểm đối xứng với A qua O.

Theo kết quả quen thuộc, T,H,M,Q thẳng hàng.
Ta có ∠HXK = 90◦ − ∠PNX = 90◦ − ∠ANK = 90◦ − ∠AQK = ∠KAQ = ∠KTH. Suy ra tứ

giác XKHT nội tiếp.
Do HP ⊥ AM , YM ⊥ AH nên Y là trực tâm tam giác AHM , suy ra Y, T,A thẳng hàng.
Từ đó ∠TXK = ∠THA = ∠TY B hay tứ giác ZXY T nội tiếp.
Kẻ tiếp tuyến Tx của (O). Ta có ∠XTx = ∠XTK − ∠xTK = ∠XHK − ∠TAK = ∠TY H =

∠TZX. Suy ra Tx đồng thời là tiếp tuyến của (XY Z). Vậy hai đường tròn (XY Z) và (O) tiếp xúc
nhau tại T.

Chúng ta có mở rộng của bài toán như sau.

Bài 2. Cho tam giác ABC. Một đường tròn (Oa) đi qua B,C cắt AC,AB lần lượt tại E,F. BE giao
CF tại P . Gọi M là trung điểm BC. Kẻ PK vuông góc với AOa. Q đối xứng với P qua BC, L đối
xứng với K qua M . Các đường thẳng PK,QL,BC cắt nhau tạo thành tam giác XY Z. Chứng minh
rằng (XY Z) tiếp xúc với (ABC).
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Chứng minh. Giả sử vị trí của ba điểm X,Y, Z như hình vẽ.
Gọi T là giao điểm thứ hai của đường tròn đường kính AP với đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác

ABC. Do PK ⊥ AOa nên theo định lý Brocard, Z là giao của EF và AT.
Gọi H,H ′ lần lượt là trực tâm các tam giác ABC,AEF . Hb, Hc lần lượt là hình chiếu của F,E

trên AC,AB.
Ta có H ′F · H ′Hb = H ′E · H ′Hc suy ra H ′ thuộc trục đẳng phương của (BE) và (CF ). Chứng

minh tương tự suy ra HH ′ là trục đẳng phương của (BE) và (CF ). Mà PE · PB = PF · PC nên
P,H,H ′ thẳng hàng.

Do OaT ⊥ AZ nên T là điểm Miquel của tứ giác toàn phần BFEC.AZ. Suy ra T có chung đường
thẳng Simson với hai tam giác AEF,ABC. Do đường thẳng Steiner là ảnh của đường thẳng Simson
qua phép vị tự tâm T tỉ số 2 nên HH ′ là đường thẳng Steiner của T ứng với hai tam giác AEF,ABC
hay PH là đường thẳng Steiner của P ứng với tam giác ABC.

Kéo dài AH cắt (O) tại R suy ra TR đi qua Q.
Ta có ZP · ZK = PZ/(Oa) = ZB · ZC. Suy ra tứ giác BPKC nội tiếp.
Gọi U là đối xứng của P qua M . Phép đối xứng tâm M biến đường tròn (BPKC) thành (BLUC).

Lại có Q đối xứng với P qua BC nên QU ‖ BC và QB = QP = UC hay tứ giác BQUC là hình thang
cân. Vậy 5 điểm B,Q,L, U,C đồng viên.

Ta có PK ‖ UL nên ∠PXL = 180◦ − ∠QLU . (1)
Gọi V là giao điểm thứ hai của PQ với (BQC). W là điểm đối xứng với A qua O. Do hai đường

tròn (BPC) và (BQC) đối xứng với nhau qua BC nên P là trực tâm tam giác BV C. Đồng thời V U
đi qua tâm ngoại tiếp tam giác V BC nên ∠QV U = |∠V BC − ∠V CB|.

Lại có ∠ABP = ∠ACP nên ∠V BA = ∠V CA. Suy ra |∠V BC − ∠V CB| = |∠ABC − ∠ACB| =
∠RAW = ∠RTW = ∠QTP.

Vậy ∠QV U = ∠QTP . (2)
Từ (1) và (2) suy ra ∠QTP = ∠QXP hay tứ giác XTPQ nội tiếp đường tròn (S).
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Ta có ∠STP = 90◦ − ∠TQP = 90◦ − ∠TRA = 90◦ − ∠TWA = ∠TAW . Suy ra ST là tiếp tuyến
của (O).

Mặt khác, ∠STX = 90◦ − ∠TPX = ∠TZP = ∠TY X. Suy ra ST là tiếp tuyến của (XY Z).
Vậy hai đường tròn (O) và (XY Z) tiếp xúc nhau tại T.
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