
 

Định lý Desargues 

Nguyễn Đăng Khải Hoàn-Chuyên Lương Thế Vinh,Đồng Nai 

 

1-Định lý Desargues: 

Cho .ABC  và A B C   . Khi đó , ,AA BB CC    đồng quy  hoặc đôi một song song khi và chỉ 

khi các giao điểm của BC  và B C  , CA  và C A  , AB  và A B   thẳng hàng. 

Chứng minh: Để chứng minh thẳng hàng hay đồng qui,hàng điểm điều hòa là một công cụ 

rất hữu ích. 

 

Gọi , ,X Y Z  lần lượt là giao điểm của BC  và B C  , CA  và C A  , AB  và A B  . 

Bỏ qua trường hợp đơn giản: BB AC  hoặc BB A C   . 

 

Gọi ,E E  theo thứ tự là giao điểm của BB ' và ,AC A C  . 

 

Ta có: , ,X Y Z  thẳng hàng 

 

( ) ( )B AB CY B A BC Y      

 



( ) ( )AECY A E C Y     

 

, ,AA EE CC    đồng qui hoặc đôi một song song. 

 

, ,AA BB CC    đồng qui hoặc đôi một song song. 

 

2-Bài tập 

Bài 1: Cho điểm A  nằm ngoài ( )O  và vẽ cát tuyến ,ABC ADE  đến ( )O . Qua D  vẽ đường 

song song AC  cắt ( )O  tại F . AF  cắt ( )O  tại G . EG  cắt AC  tại M . DM  cắt AF  tại 

X . N  đối xứng A  qua M . Chứng minh: , ,BX DN CF  đồng quy. 

Lời giải: 

 

Bài 2 :Cho tứ giác ABCD  nội tiếp đường tròn ( )O  với AB  không là đường kính của ( )O . 

P  là điểm di chuyển trên cung CD  không chưa ,A B  của ( )O . PA  cắt ,DB DC  lần lượt tại 

,E F  . PB  cắt ,CA CD  lần lượt tại ,G H  . GF  giao EH  tại Q  . Chứng minh ràng PQ  luôn 

đi qua điểm cố định khi P  di chuyển . 

Lời giải : 



 

Tiếp tuyến tại B  cắt AC  ở X , tiếp tuyến tại A  cắt BD  ở Y . 

Áp dụng định lí Pascal cho các điểm , , , , ,A P B D C A  ta suy ra , ,Y F G  thẳng hàng. Tương tự 

thì , ,X H E  thẳng hàng. 

Tiếp theo, lại áp dụng định lí Pascal cho các điểm , , , , ,A A C D B B  ta suy ra , ,AB CD XY  

đồng quy.  

Xét 2 tam giác XBH  và YAF , ta có: 

XB  cắt YA  tại M  cố định. 

HB  cắt $FA$ tại P . 

HX  cắt FY  tại Q . 

Mà do , ,AB HF XY  đồng quy nên theo định lí Desargues ta suy ra , ,P Q M  thằng hàng. Do 

đó PQ  luôn đi qua điểm M  cố định. 

Bài $3$:Cho tam giác ABC  nhọn không cân tại A , nội tiếp đường tròn ( )O  bán kính R . 

Tiếp tuyến với ( )O  tại A  cắt BC  tại S . SO  theo thứ tự cắt ,AB AC  tại ,E F . Gọi ,M N  

theo thứ tự là trung điểm của ,AB AC . Chứng minh rằng , ,OA EN FM  đồng quy. 



Lời giải: 

 

 

AB ON P   

AC OM Q   

Kẻ AH SO . 

Dễ chứng minh ,AMOHN MNQP  là các tứ giác nội tiếp.(1) 

Mặt khác 
2. .SH SO SA SB SC   nên BHOC  là tứ giác nội tiếp (2)  

Ta có 090OBC BAC OQN OBQC       nội tiếp. Tương tự thì OPBC  nội tiếp. Vậy 

6 điểm , , , , ,O H C Q B P  thuộc 1 đường tròn.(3) 

Từ (1),(2),(3) suy ra , ,OH MN PQ  đồng quy tại K . 

Xét AEF  và ONM : 

AE ON P   

EF NM K   

FA MO Q   

Mà , ,P K Q  thẳng hàng nên theo định lý Desargues ta có , ,AO EN FM  đồng quy. 



Bài $4$:Cho tam giác ABC , O  là một điểm nằm trong tam giác. , ,AO BO CO  lần lượt cắt 

, ,BC CA AB  tại , ,D E F .Các điểm 1 2 3, ,O O O  lần lượt đối xứng với O  qua 

, ,EF FD DE .Chứng minh: 1 2 3, ,AO BO CO  đồng qui. 

Lời giải: 

Gọi O  là điểm đối xứng với O  qua BC ,khi đó 1 2, , ,O O O O  cùng thuộc một đường tròn tâm 

D . 

Tứ giác điều hòa cần có tiếp tuyến,qua $O$ dựng đường vuông góc với ${AD}$ cắt ${BC}$ 

tại $K$.Nếu ${O,O',O_1,O_2}$ là tứ giác điều hòa thì $K$ chính là $M$. 

Vậy ta sẽ chứng minh thử điều đó: 

2 3 2 3( ) ( , , , ) ( , , , ) 1.O OO O O OK OO OO OO DA DF DE DB      

(ta sử dụng tính chất:các đường thẳng $a,b,c,d$ lần lượt vuông góc với $a',b',c',d'$ thì 

$(a,b,c,d)=(a',b',c',d')$) 

Từ đây ta có K  trùng M . 

Do đó: 

2

2 3.MO MO MO  nên M  thuộc trục đẳng phương của đường tròn điềm O  và 1 2 3( )O O O . 

Tương tự cho ,N P  cũng thuộc trục đẳng phương của O  và 1 2 3( )O O O . 

Vậy ta có đpcm. 

Bài $5$:Cho tam giác $ABC$ và điểm $P$ bất kỳ, gọi $A',B',C'$ lần lượt là trung điểm các 

cạnh $BC,CA,AB$.Gọi $D,E,F$ lần lượt là điểm đối xứng của $P$ qua 

$B'C',C'A',A'B'$.Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp các tam giác $APD, BPE, CPF$ 

có một điểm chung nữa khác $P$. 

Lời giải: 

Các đường tròn $(APD),(BPE),(CPF)$ có điểm chung là $P$ nên muốn chứng minh chúng 

có một điểm chung nữa ta sẽ chứng minh 3 tâm đường tròn này thẳng hàng.Giờ thì có vẻ liên 

quan.:)[HINT]Ý tưởng này rất hay và quan trọng[/HINT].Ta sẽ đi xác định tâm của ba đường 

tròn đó. 

Gọi tâm của 3 đường tròn $(APD),(BPE),(CPF)$  

Nhận thấy $DP,DE,DF$ lần lượt là các đường trung trực của 3 tam giác 

$APD,BPE,CPF$.Vậy ta đã có ý tưởng sử dụng Desargues cho tam giác nào rồi :),là tam giác 

$A'B'C'$.Cần thêm một tam giác nữa,gọi trung trực của các đoạn thằng $PA,PB,PC$ cắt 

nhau tạo thành tam giác $XYZ$. 



Khi đó:ta thấy rằng giao điểm của $YZ, ZX, XY$ với $BC,CA,AB$ tương ứng chính là các 

tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác $APD, BPE, CPF$. 

Để chứng minh $O_1,O_2,O_3$ thẳng hàng thì ta sẽ chứng minh:$A'X,B'Y,C'Z$ đồng 

quy.Điều này hiển nhiên đúng do $A'X,B'Y,C'Z$ là các đường trung trực của tam giác 

$ABC$.b-) 

Câu $6$:Cho đường cao $AH$ của tam giác $ABC$.$(I_a)$ tiếp xúc với $AB,AC$ tại 

$G,K$ tương ứng.$(I_b)$ và $(I_c)$ tiếp xúc với $BC$ tại $P,E$ tương ứng.Chứng 

minh:$EG,PK,AH$ đồng qui. 

Câu $7$:Mở rộng bài toán 6:  

Cho tam giác $ABC$ có tâm đường tròn nội tiếp $I$. $D, E, F$ lần lượt là hình chiếu $I$ lên 

$BC, CA, AB$. Với $ R > 0 $ cho trước, gọi $D', E', F'$ lần lượt là ảnh của $D,E, F$ với 

phép nghịch đảo cực $I$, phương tích $R$. Chứng minh: $(AID'), (BIE'), (CIF')$ có điểm 

chung khác $I$ 

$Bài 8: (IMO shortlist)$Cho tứ giác lồi $ABCD$, $P$ thuộc đoạn $AB$, $\omega$ là đường 

tròn nội tiếp tam giác $CPD$. Giả sử $\omega$ tiếp xúc với đường tròn nội tiếp tam giác 

$APD$ và $CPB$ tại $K$ và $L$. Cho $E$ là giao của $AC, BD$, $AK, BL$ cắt nhau tại F, 

$I$ là tâm của $\omega$. Chứng minh rằng $E, I, F$ thẳng hàng. 

$Bài 9:$Cho tam giác $ABC$ có $(I)$ là đường tròn nội tiếp tiếp xúc với các cạnh 

$BC,CA,AB$ tại $A_1,B_1,C_1$.Gọi $X$ là một điểm nằm trong tam giác $ABC$.Các 

đường thẳng $A_1X,B_1X,C_1X$ lần lượt cắt $B_1C_1,C_1A_1,A_1B_1$ tại 

$A_2,B_2,C_2.A_1X,B_1X,C_1X$ cắt $(I)$ tại $A_3,B_3,C_3$: 

a)Chứng minh rằng:$AA_2,BB_2,CC_2$ đồng qui tại $P$. 

b)Chứng minh rằng:$AA_3,BB_3,CC_3$ đồng qui tại $Q$. 

c)Chứng minh:$P,X,Q$ thẳng hàng. 

Bài $10:$Cho tam giác $ABC$ với góc $A$ không vuông. Gọi $D$ là một điểm sao cho góc 

$DBA=BAC=DCA$. Chứng minh đường thẳng Euler của tam giác $ABC$ đi qua $D$. 

Bài $11:$ Cho đường tròn tâm $O$ đường kính $EF$.Gọi $N,P$ là 2 điểm nằm trên đường 

thẳng $EF$ sao cho $ON=OP$.Từ điểm $M$ tùy ý nằm bên trong đường tròn ($M$ không 

thuộc $EF$) kẻ đường thẳng $MN$ cắt $(O)$ tại $A$ và $C$,đường thẳng $MP$ cắt $(O)$ 

tại $B$ và $D$ sao cho $B$ và $O$ nằm khác phía đối với $AC$.Gọi $K$ là giao điểm của 

$OB$ và $AC,Q$ là giao điểm của $EF$ và $CD$.CMR các đường thẳng $KQ,BD,AO$ 

đồng quy. 

Bài $12$:Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O), M$ là trung điểm $BC, M’$ là giao 

điểm của $AM$ và $(O)$. Tiếp tuyến tại $M'$ cắt đường thẳng qua $M$ vuông góc với 

$AO$ tại $X$.Các điểm $Y, Z$ được xác định tương tự. Chứng minh rằng $X, Y, Z$ thẳng 

hàng. 



Bài $13:$Cho hai đường thẳng $a,b$ và bốn điểm $A,B,C,D$ sao cho:$A,B\in a$ và $C,D\in 

b$.Gọi giao điểm của $AC$ và $BD$ là $S$ , một đường thẳng $x$ tùy ý đi qua $S$.Trên 

$x$ lấy $E,F$ sao cho $AE,BF$ và $b$ đồng quy.Chứng minh $CF,DE$ và $a cũng đồng 

quy. 

Bài $14:$Cho đường tròn $(O)$ có đường kính $AB$. Điểm $C$ bất kì trên đường tròn. Tiếp 

tuyến tại $A$ cắt $BC$ tại $M$. $N$ là giao điểm tiếp tuyến tại $B,C$. $AN$ cắt $(O)$ tại 

$D$ và cắt $BC$ tại $F$. Giao điểm $NC$ và $MD$ là $K$. Chứng minh $KF$ vuông góc 

$AB$ 

Bài $15:$Cho tam giác $ABC$.Một đường tròn qua $B$ và $C$ cắt $AB,AC$ lần lượt tại 

$C',B'$.Gọi $D$ là giao điểm của $BB’$ và $CC’$, $H$ và $H’$ lần lượt là trực tâm của tam 

giác $ABC$ và $AB’C’$. Chứng minh rằng $H, H’, D$ thẳng hàng. 

Bài $16:$ Gọi $S,T$ lần lượt là chân đường vuông góc từ $B$ xuống $AD$ và từ $A$ xuống 

$BC$. Ta có tứ giác $DCTS$ nội tiếp, nên từ đây ta có trung trực của $SD,TC$ cắt nhau tại 

tâm của $(DCTS)$, tức $I$ là tâm của $(DCTS)$, suy ra đccm. 

 

Bài $17:$ (của anh Nguyễn Văn Linh) Cho tam giác $ABC$, $P$ là điểm bất kì trong mặt 

phẳng tam giác đó.$A_1B_1C_1$ là tam giác Pedal của $P$ đối với tam giác $ABC$. Gọi 

$O$ là tâm ngoại tiếp của $(A_1B_1C_1)$. $L$ là điểm bất kì trên $PO$. 

$A_1L,B_1L,C_1L$ cắt $(A_1B_1C_1)$ tại $A_2B_2C_2$. Chứng minh rằng 

$AA_2,BB_2,CC_2$ đồng quy. 

Bài $18:$ (nguồn từ MathLinks) Cho tam giác $ABC$ có $(S),(P),(Q)$ lần lượt là các đường 

tròn Mixtilinear ứng với các góc $A,B,C$. $(S)$ tiếp xúc với $(ABC)$ tại $D$. $DQ$ cắt 

$(Q)$ tại $M$, $DP$ cắt $(P)$ tại $N$. Chứng minh rằng $MN \parallel QP$. 

 


