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Bài toán. Cho tam giác ABC không cân nội tiếp đường tròn (O), ngoại tiếp đường tròn (I). Giả
sử BI cắt AC ở E và CI cắt AB ở F . Đường tròn qua E, tiếp xúc với OB tại B cắt (O) tại M . Đường
tròn qua F tiếp xúc với OC tại C cắt (O) tại N . Các đường thẳng ME, NF cắt lại (O) lần lượt tại
P,Q. Gọi K là giao điểm của EF và BC. Đường thẳng PQ cắt BC, EF lần lượt tại G,H. Chứng
minh rằng trung tuyến qua G của tam giác GHK thì vuông góc với OI.
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 Lời giải. Gọi L là giao của tiếp tuyến tại C của (O) với AB. Suy ra (L,LC) là đường tròn C-Apollonius
của tam giác ABC. Rõ ràng (L,LC) đi qua F,N .

Ta có tứ giác ANBC điều hòa nên phân giác ∠ACB, ∠ANB cắt nhau trên AB. Suy ra NF là
phân giác ∠ANB, từ đó Q là điểm chính giữa cung ACB của (O). Tương tự P là điểm chính giữa
cung ABC của (O).

Gọi Ia, Ib, Ic là các tâm bàng tiếp góc A,B,C của tam giác ABC thì P,Q lần lượt là trung điểm
IaIc, IaIb.

Gọi R là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IaIbIc. Ta có I là trực tâm tam giác IaIbIc, O là tâm
đường tròn Euler của tam giác IaIbIc nên R,O, I thẳng hàng.
PG/(IaR) = GP · GQ = GB · GC = PG/(IaI). Suy ra IaG là trục đẳng phương của (IaI) và (IaR).

Mà đường nối tâm của (IaI) và (IaR) là đường trung bình ứng với cạnh IR của tam giác IaRI nên
IaG ⊥ IR.

Vấn đề còn lại là cần chứng minh IaG đi qua trung điểm KH.
Gọi U là giao điểm của IbIa với AB. Ta có PU/(O) = UB · UA = UIa · UIb = PU/(R) nên U thuộc

trục đẳng phương của (O) và (R).
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Ta có A(BC, IaK) = −1 = A(BC, IaIb) nên K là giao điểm của IbIc với BC. Chứng minh tương
tự ta thu được KU là trục đẳng phương của (O) và (R). Suy ra KU ⊥ OR.

Gọi IaG cắt EF tại J , IbIc tại S.
Ta có (AB,FU) = −1 nên K(AB,FU) = −1. Chiếu lên SG với chú ý KU ‖ SG ta thu được

JS = JG. Do PQ ‖ IbIc nên JH = JK. Suy ra GJ là trung tuyến của tam giác GKH. Bài toán được
chứng minh xong.

Nhận xét. Bài toán số 5 nhẹ nhàng hơn bài số 3. Tuy nhiên để không bị cuốn vào giả thiết rối
mắt, ta hãy chuyển mô hình về dạng trực tâm bằng cách dựng 3 tâm bàng tiếp và tách từng ý của bài
toán thành các bài toán nhỏ.
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