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Dưới đây là một số bài toán tôi sáng tác, đăng trên nhóm Bài toán hay- Lời giải đẹp- Đam
mê toán học.

Bài 1. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) với trực tâm H. P là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Một
đường thẳng d thay đổi qua H cắt (AHP ), (BHP ), (CHP ) lần lượt tại X,Y, Z. Gọi X ′, Y ′, Z ′ lần lượt
đối xứng với X,Y, Z qua AP,BP,CP. Chứng minh rằng X ′, Y ′, Z ′ cùng nằm trên đường thẳng d′ và
d′ đi qua một điểm cố định trên (O).

Bài 2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), trực tâm H. Một đường thẳng d bất kì qua H cắt (AOH),
(BOH), (COH) lần lượt tại X,Y, Z. Gọi X ′, Y ′, Z ′ lần lượt là các điểm trên tiếp tuyến tại A,B,C của
(O) sao cho OX,OY,OZ đối xứng với OX ′, OY ′, OZ ′ qua OA,OB,OC. CMR X ′, Y ′, Z ′ cùng nằm
trên tiếp tuyến qua điểm Anti-Steiner ứng với d của (O).
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Bài 3. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Trung trực của các đoạn thẳng BC,CA,AB cắt các
cạnh còn lại tại Xa, Xb, Ya, Yc, Za, Zb như hình vẽ. H,Ha, Hb, Hc lần lượt là trực tâm các tam giác
ABC,AYaZa, BXbZb, CXcYc. Chứng minh rằng O là trực tâm tam giác HaHbHc và Ha, Hb, Hc, H
đồng viên.
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Bài 4. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). P là giao điểm khác C của đường tròn đường kính AC với
(BOC). K là điểm liên hợp đẳng giác của P trong tam giác AOB. Chứng minh rằng ∠BKC = 90◦.

Bài 5. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Đường tròn đường kính AC cắt (BOC) tại P . Q nằm trên
PC sao cho BQ ‖ OP . AP cắt (BOC) lần thứ hai tại K,AO cắt (O) tại A′. L là điểm liên hợp đẳng
giác của O trong tam giác AKC. Chứng minh rằng O,Q,L,A′ đồng viên.
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Bài 6. Cho tam giác ABC. P là điểm bất kì nằm trên trung tuyến. (APB), (APC) lần lượt cắt
AC,AB tại E,F . (AEF ) cắt AP tại T , EF cắt BC tại K. Chứng minh rằng KT tiếp xúc với (AEF ).

Bài 7. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), trực tâm H. K là điểm đối xứng với H qua O. Ha, Hb, Hc

lần lượt là trực tâm các tam giác BKC,CKA,AKB. HbHc cắt BC tại M , tương tự xác định N,P.
Chứng minh rằng HaM,HbN,HcP đồng quy tại H.
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Bài 8. Cho tam giác ABC, trực tâm H. M là điểm bất kì trên BC. AM cắt BH,CH lần lượt tại
E,F . (HEF ) cắt (BHC) tại L. Gọi K là trực tâm tam giác HEF . Chứng minh rằng AM là phân
giác của ∠KAL.

Bài 9. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Đường cao ứng với đỉnh A cắt (O) tại D. Phân giác trong và
ngoài góc BAC cắt (O) lần lượt tại M,P . (M,MB) cắt DP tại J1, J2. Kẻ J1K,J2L vuông góc BC.
Chứng minh rằng (J1, J1K) và (J2, J2L) đều tiếp xúc với đường tròn Euler của tam giác ABC.
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Bài 10. Trên hình vẽ, M,N, I lần lượt là trung điểm EF,AD,BC. Chứng minh rằng M,N, I thẳng
hàng.
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Bài 11. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại trực tâm H. P là
điểm bất kì trên OH. DP,EP, FP cắt (DEF ) lần thứ hai tại A1, B1, C1. Gọi A2, B2, C2 lần lượt đối
xứng với A,B,C qua A1, B1, C1. Chứng minh rằng H,A2, B2, C2 cùng nằm trên một đường tròn có
tâm thuộc OH.

Bài 12. Cho tam giác ABC, trực tâm H. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC,AB. Giả sử
(BHN) tiếp xúc với (CHM). (MHN) cắt (BHC) tại K khác H. KH cắt BC tại J . Chứng minh
rằng JA = JK.
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Bài 13. Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). AC giao BD tại P . (APD) cắt CD,AB lần lượt tại
E,L. (BPC) cắt CD,AB lần lượt tại F,K. Gọi I1, I2 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác
ADE,BCF , J1, J2 lần lượt là tâm đường tròn bàng tiếp góc A,B của tam giác ALD,BCK. Chứng
minh rằng I1, I2, J1, J2 thẳng hàng.

Bài 14. Chứng minh đồng quy
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Bài 15. Cho tam giác ABC. Một điểm P nằm trên BC sao cho AP song song với đường thẳng Euler
của tam giác ABC. Chứng minh rằng đường thẳng Euler của các tam giác APB,APC,ABC đồng
quy trên BC.

Bài 16. Chứng minh TB = TC.

Bài 17. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Đường tròn mixtilinear ứng với đỉnh B,C lần lượt tiếp xúc
với (O) tại Y, Z. Gọi (O1) là đường tròn qua Y và tiếp xúc với AB tại A, (O2) là đường tròn qua Z
và tiếp xúc với AC tại A. Chứng minh rằng (O1) và (O2) đều tiếp xúc với đường tròn mixtilinear ứng
với đỉnh A và bán kính của hai đường tròn này bằng nhau.
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Bài 18. Trên hình vẽ 3 tam giác AA1A2, BB1B2, CC1C2 cân và đồng dạng. Chứng minh 6 giao điểm
cùng nằm trên đường tròn tâm H.

Bài 19. Chứng minh 6 tâm nội tiếp đồng viên.
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Bài 20. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), trực tâm H. Gọi P đối xứng với A qua OH. Trung trực
của HP cắt AB,AC lần lượt tại F,E. Chứng minh rằng đường tròn Euler của hai tam giác ABC và
AEF tiếp xúc nhau.

Bài 21. Chứng minh E,A,D thẳng hàng.
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Bài 22. Chứng minh 5 điểm đồng viên.

Bài 23. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). P là một điểm chuyển động trên (O). Q đối
xứng P qua O. Các đường thẳng đối xứng với tiếp tuyến tại P của (O) lần lượt qua AQ,BQ,CQ cắt
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nhau tạo thành tam giác XY Z. Chứng minh rằng khi P chuyển động, (XY Z) luôn tiếp xúc với 2
đường tròn cố định đồng tâm và tâm nằm trên đường thẳng Euler của tam giác ABC.

Bài 24. Cho tam giác ABC nội tiếp (O), trực tâm H. P và Q là hai điểm bất kì trên OH. AP,BP,CP
cắt (O) lần lượt tại A1, B1, C1. A2B2C2 là tam giác pedal của Q ứng với tam giác ABC. A3, B3, C3 lần
lượt đối xứng vớiA1, B1, C1 qua A2, B2, C2. Chứng minh rằng H,A3, B3, C3 cùng nằm trên một đường
tròn có tâm thuộc OH.

Bài 25. Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). PA1 , PA2 là hai điểm isodynamic của tam giác BCD. Tương
tự xác định PB1 , PB2 ,... Chứng minh rằng các điểm PA1 , PB1 , PC1 , PD1 đồng viên. Tương tự với các
điểm isodynamic thứ 2.
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Bài 26. Chứng minh O là tâm đẳng phương của 3 đường tròn xanh.

Bài 27. Chứng minh tồn tại đường tròn tiếp xúc.
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Bài 28. Chứng minh tiếp xúc với (O).

Bài 29. Cho hai tam giác đều ABC và A′B′C ′ có cạnh tương ứng song song. Chứng minh rằng đường
thẳng Euler của các tam giác BA′C,AB′C,AC ′B đồng quy.
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Bài 30. Chứng minh đồng viên với trực tâm H.

Bài 31. Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). E,F là hai điểm chính giữa cung AB. I,H là giao điểm
của các đường thẳng qua G song song với ED,EC với (GFC), (GFD). Chứng minh rằng DICH là
hình bình hành.
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Bài 32. Cho tam giác ABC. Các đường cao BE,CF cắt nhau tại H. M là trung điểm BC. Đường
tròn đường kính BC cắt AH tại T . Gọi (J1), (J2) lần lượt là các đường tròn tiếp xúc trong với đường
tròn đường kính BC và tiếp xúc với (MF,MT ), (ME,MT ). Chứng minh rằng tồn tại một đường tròn
đi qua B,C và tiếp xúc với (J1), (J2).
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Bài 33. Cho tam giác ABC. Các đường cao AHa, BHb, CHc, trung tuyến AMa, BMb, CMc. Gọi
Ta, Tb, Tc lần lượt là các điểm đối xứng với Ha, Hb, Hc qua Ma,Mb,Mc. Các đường thẳng đối xứng
với TbTc, TcTa, TaTb qua MbMc,McMa,MaMb cắt nhau tạo thành tam giác XY Z. Chứng minh rằng
(XY Z) tiếp xúc với đường tròn Euler của tam giác ABC.

Bài 34. Trên hình vẽ giả sử có 12 tứ giác màu xanh ngoại tiếp. Chứng minh tứ giác màu xanh còn
lại cũng ngoại tiếp, đồng thời ABCD cũng là tứ giác ngoại tiếp.
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