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Bài toán. Cho tứ giác lồi ABCD thỏa mãn AB · CD = BC · DA. Điểm X nằm trong tứ giác
ABCD sao cho ∠XAB = ∠XCD và ∠XBC = ∠XDA. Chứng minh rằng ∠BXA+ ∠DXC = 180◦.

 Lời giải. Cách 1.
Trước tiên ta phát biểu một bổ đề như sau:

Bổ đề 1. Cho tứ giác ABCD có AB ·CD = BC ·DA. Khi đó ∠BAC +∠CBD = ∠DAC +∠CDB.
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Chứng minh. Gọi E,F lần lượt là chân phân giác trong và ngoài của ∠BAD. Khi đó CE,CF cũng
đồng thời là chân phân giác trong và ngoài của ∠BCD. Gọi ω là đường tròn Apollonius ứng với đỉnh
A của tam giác ABD. K,L,M,N lần lượt là giao của AB,CB,DC,DA với ω.

Ta có AE là phân giác của ∠BAD nên K và N đối xứng nhau qua EF . Tương tự M,L đối xứng
nhau qua EF . Khi đó LK,MN,EF đồng quy tại T.

Cộng số đo cung ta thu được ∠BAC + ∠CBD = ∠KTE = ∠NTE = ∠DAC + ∠CDB.

Trở lại bài toán.

1



M

N

T

P Q

L

K

A

D B

C

Trước tiên ta khẳng định rằng điểm X của bài toán có thể được xác định bằng cách sau:
Gọi K,L lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng AD và BC, AB và CD. Khi đó X là giao

điểm nằm trong tứ giác ABCD của (ACL) và (BDK).
Gọi E,F là chân phân giác trong và ngoài của ∠BAD. T là giao của AC và BD.
Gọi M là điểm nằm trên BD sao cho AC,AM đẳng giác trong ∠DAB. Suy ra AE,AF là các phân

giác của ∠CAM. Suy ra (EF, TM) = −1. Suy ra CE,CF là phân giác của ∠ACM hay CA,CM đẳng
giác trong ∠DCB.

Tương tự gọi N là điểm nằm trên AC sao cho DN,DB đẳng giác trong ∠ADC, suy ra BN,BD
đẳng giác trong ∠ABC.

Gọi P là giao của (AND) và (CNB), Q là giao của (ANB) và (DNC).
Ta có ∠APC = ∠APN + ∠NPC = ∠ADN + 180◦ − ∠NBC = ∠CDB + 180◦ − ∠ABD =

180◦ − ∠CLA. Suy ra P ∈ (ACL).
Mặt khác, ∠DPN +∠DQN = 180◦ −∠DAC +∠DCA = 180◦ +∠DBA−∠DBC (theo bổ đề 1)
= 180◦ + ∠DBN.
Tương tự ∠NQB + ∠NPB = 180◦ + ∠NDB. Suy ra P,Q là cặp điểm liên hợp đẳng giác trong

tam giác DNB.
Suy ra ∠DAP = ∠DNP = ∠QNB = ∠QAB hay AP,AQ đẳng giác trong ∠DAB. Tương tự

CP,CQ đẳng giác trong ∠DCB.
Suy ra ∠PDM = ∠NDQ = ∠NCQ = ∠MCP hay DPMC nội tiếp. Tương tự APMB nội tiếp

hay P là giao điểm của (DMC) và (AMB). Chứng minh tương tự trên ta thu được P thuộc (DBK)
hay P ≡ X.

Lại có A,C liên hợp đẳng giác trong tam giác DNB và A,N,C thẳng hàng nên NC là phân giác
∠DNB.

Vậy ∠DXA+ ∠CXB = ∠DNA+ ∠CNB = ∠DNA+ ∠DNC = 180◦.
Cách 2.
Trước tiên xin phát biểu một bổ đề như sau.

Bổ đề 2. Cho tứ giác ABCD. Điểm P có điểm liên hợp đẳng giác trong tứ giác ABCD khi và chỉ
khi ∠APB + ∠CPD = 180◦.
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Chứng minh.
Gọi E là giao điểm của AD và BC, X,Y, Z, T lần lượt là hình chiếu của P trên AB,BC,CD,DA.
P có điểm liên hợp đẳng giác trong tứ giác ABCD khi và chỉ khi XY ZT là tứ giác nội tiếp.
Điều này tương đương ∠TXY + ∠TZY = 180◦ hay ∠XTE + ∠XY E + ∠PDE + ∠PCE = 180◦.
Khi và chỉ khi ∠E + ∠APB + ∠DPC − ∠E = 180◦ hay ∠APB + ∠CPD = 180◦.

Trở lại bài toán.
Qua bổ đề 2 ta chỉ cần chứng minh tồn tại liên hợp đẳng giác của X trong tứ giác ABCD.
Gọi E,F lần lượt là giao điểm của AB và CD, AD và BC. Khi đó X nằm trên (BFD) và (AEC).

Gọi P là giao điểm thứ hai của (BFD) và (AEC).
Ta sẽ chứng minh P nằm ngoài tứ giác ABCD thông qua một tính chất khá thú vị của P như sau:

các đường tròn (PAF ), (PCF ), (PBE), (PDE) lần lượt tiếp xúc với (BAD), (BCD), (CBA), (CDA).
Xét F là hợp của phép nghịch đảo tâm A, phương tích AB · AD với phép đối xứng trục là phân

giác ∠BAD.
Vì C nằm trên đường tròn A-Apollonius của tam giác ABD nên qua phép nghịch đảo đối xứng F ,

C trở thành một điểm nằm trên trung trực BD.
Cấu hình của bài toán trở thành dạng sau: Cho tam giác ABD có C là điểm bất kì nằm trên trung

trực BD. Gọi E,F lần lượt là giao điểm của (ABC) với AD, (ADC) với AB. Khi đó (BFD) cắt
CE tại hai điểm, trong đó có một điểm P thỏa mãn PF ‖ BD, (PED), (PEB) lần lượt tiếp xúc với
CD,CB, (CPF ) tiếp xúc với (BCD).
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Thật vậy, gọi P là điểm thỏa mãn BFPD là hình thang cân. Khi đó do ∠BCE = 180◦−∠BAD =
∠DCF = ∠BCP nên P thuộc CE.

Hiển nhiên PF ‖ BD và (PCF ) tiếp xúc với (BCD).
Mặt khác ∠EPD = ∠CFB = ∠CDA nên (PDE) tiếp xúc với CD. Tương tự (PBE) tiếp xúc với

CB.
Chúng ta tiếp tục việc chứng minh P nằm ngoài tứ giác ABCD.
Do tứ giác ABCD lồi nên E,F nằm ngoài tứ giác ABCD. Kết hợp tính chất (PAF ), (PCF ),

(PBE), (PDE) lần lượt tiếp xúc với (BAD), (BCD), (CBA), (CDA) ta thu được P nằm ngoài
(BAD), (BCD), (CBA), (CDA) hay nằm ngoài các tam giác BAD, BCD, CBA, CDA. Vậy P nằm
ngoài tứ giác ABCD.

Vậy giao điểm X nằm trong tứ giác ABCD được xác định duy nhất.
Gọi Y,Q là hai giao điểm của (BDE) và (ACF ), trong đó Q là điểm có tính chất giống P.
Ta sẽ chứng minh X và Y liên hợp đẳng giác trong tứ giác ABCD.
Thật vậy, tiếp tục sử dụng mô hình qua phép nghịch đảo đối xứng tâm A. Q và Y là hai giao điểm

của CF với (BCE).
Ta có ∠ABX = 180◦ − ∠CPF = 180◦ − ∠CFP = 180◦ − ∠EQY = ∠ADY.

Áp dụng định lý hàm số sin cho hai tam giác BCX và DCY với chú ý CB = CD, ∠BCX = ∠DCY

ta thu được
BX

DY
=

sin∠DY C

sin∠BXC
=

sin∠AEQ

sin∠AFP
=

sinC

sinB
=

AB

AC
.

Do đó 4ABX ∼ 4ADY , suy ra AX,AY đẳng giác trong ∠BAD.
Chứng minh tương tự với đỉnh B,C suy ra X,Y là cặp liên hợp đẳng giác trong tứ giác ABCD.
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