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Bài 1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi D,E, F lần lượt là trung điểm các cạnh
BC,CA,AB. O′ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF . Một điểm P nằm trong tam giác DEF ,
DP,EP, FP cắt (O′) lần lượt tại D′, E′, F ′. Gọi A′, B′, C ′ lần lượt là các điểm đối xứng với A qua D′,
B qua E′, Cqua F ′.

a) Chứng minh rằng nếu PO = PO′ thì đường tròn ngoại tiếp tam giác A′B′C ′ đi qua O.
b) Gọi H là trực tâm tam giác ABC, X,Y, Z lần lượt là các điểm đối xứng với A′, B′, C ′ qua trung

trực các đoạn thẳng BC,CA,AB. HX cắt BC tại K, HY cắt AC tại M , HZ cắt AB tại N . Chứng
minh rằng K,M,N thẳng hàng.
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 Lời giải. a) Gọi A1 là hình chiếu của O′ trên DD′, tương tự xác định B1, C1, G là trọng tâm tam giác
ABC.

Do O′ là tâm (DEF ) nên A2 là trung điểm DD′.

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác ADD′ với bộ 3 điểm (G,A1, A
′) ta có

GA

GD
· A1D

A1D′ ·
A′D′

A′A
= 1,

suy ra G,A1, A
′ thẳng hàng. Lại áp dụng định lý Menelaus cho tam giác AGA′ với bộ 3 điểm (D,A1, D

′)

ta thu được
GA′

GA1

= 4.

Kẻ PS ⊥ OH. Do PO = PO′ nên S là trung điểm OO′, suy ra
GO

GS
= 4.
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Mặt khác ta có A1, B1, C1, S cùng nằm trên đường tròn đường kính O′P . Xét phép vị tự tâm G, tỉ
số 4:
H4

G: A1 7→ A′, B1 7→ B′, C1 7→ C ′, S 7→ O. Suy ra O,A′, B′, C ′ cùng nằm trên ảnh của (O′P ) qua
phép vị tự tâm G tỉ số 4.

b) Gọi A2 là trung điểm AH, A3 là trung điểm HX, tương tự xác định B2, C2, B3, C3.
Ta có HA′ ‖= 2A2D

′ ‖= 4O′A1. Tương tự HB′ ‖= 4O′B1, HC ′ ‖= 4O′C1, suy ra H,A′, B′, C ′

cùng thuộc một đường tròn.
Mặt khác, (BHC) là ảnh của (DEF ) qua phép vị tự tâm A tỉ số 2 nên A′ thuộc (BHC), suy ra

X thuộc (BHC), từ đó A3 thuộc (DEF ).

Lại có A3D
′ ‖= 1

2
XA′, suy ra A3D

′ ‖ EF . Suy ra DA3 và DD′ đẳng giác trong ∠EDF . Tương tự

ta thu được DA3, EB3, FC3 đồng quy tại Q là liên hợp đẳng giác của P trong tam giác DEF.
Bằng lập luận tương tự phép chứng minh H,A′, B′, C ′ cùng thuộc một đường tròn ta thu được

H,X, Y, Z cùng thuộc đường tròn ω.
Ta có PK/(O) = KB ·KC = KH ·KX = PK/ω. Chứng minh tương tự ta thu được K,M,N cùng

nằm trên trục đẳng phương của (O) và ω. Ta có đpcm.

Nhận xét. Bài số 1 có cấu hình khá đẹp liên quan tới đồng viên với trực tâm. Khi gặp những bài
toán dạng này ta thường sử dụng các phép biến hình và chứng minh các điểm đề bài yêu cầu cùng
nằm trên ảnh của một đường tròn qua phép vị tự. Bạn đọc có thể tham khảo phương pháp chứng
minh này trong [1].

Kết quả H,A′, B′, C ′ đồng viên vẫn đúng trong trường hợp P là điểm bất kì. Sau đây tác giả xin
trình bày lại kết quả này và chứng minh theo một cách khác có kết nối với đường tròn Hagge như sau.

Bài 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), trực tâm H. Gọi Ma,Mb,Mc lần lượt là trung
điểm các cạnh BC,CA,AB. P là điểm bất kì trong mặt phẳng. MaP,MbP,McP cắt lại (MaMbMc)
lần lượt tại A1, B1, C1. Gọi A2, B2, C2 lần lượt là các điểm đối xứng với A,B,C qua A1, B1, C1. Chứng
minh rằng H,A2, B2, C2 đồng viên.

X

Ha K

Q

A3

H

A2

A1

Mc
Mb

Ma

E

O

P

A

B C

 Lời giải. Gọi X là trung điểm AH, E là tâm đường tròn Euler của tam giác ABC, G là trọng tâm
tam giác ABC. Kẻ A2K ⊥ BC, A3 đối xứng với A2 qua BC, tương tự ta xác định B2, C2.

Do phép vị tự tâm A tỉ số 2 biến (MaMbMc) thành (BHC) nên A2 ∈ (BHC). Suy ra A3 ∈ (O).
Gọi Q là điểm liên hợp đẳng giác của P trong tam giác MaMbMc, Ha là hình chiếu của A trên BC.

2



Ta có A1 là trung điểm của AA2 nên A1Ha = A1K. Suy ra ∠A1KA2 = ∠A1HaX = ∠A1MaX =
∠QMaO, suy ra MaQ ‖ A1K ‖ AA3.

Chứng minh tương tự, MbQ ‖ BB3, McQ ‖ CC3. Do đó AA3, BB3, CC3 đồng quy tại S là ảnh của
Q qua phép vị tự tâm G tỉ số −2.

Vậy (A3B3C3) là đường tròn Hagge của S và do đó H,A3, B3, C3 đồng viên.
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