
Một số bài tập về đường tròn bàng tiếp, nội tiếp 

Bài 1) Cho tam giác ABC. Đường tròn (I) nội tiếp tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F. EF, FD, 

DE cắt BC, CA, AB tại X, Y, Z. Chứng minh rằng: trực tâm các tam giác DYZ, EZX, FXY và I 

thẳng hàng 

Bài 2) Cho tam giác ABC. Đường tròn (I) nội tiếp tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F. AD cắt 

(I) tại G khác D. Đường thẳng qua G vuông góc AD cắt EF tại H. Cmr: AH song song BC 

Bài 3) Cho tam giác ABC ngoại tiếp (I) với các tiếp điểm với BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. 

X, Y, Z lần lượt là hình chiếu của D, E, F trên EF, DF, DE. AX, BY, CZ cắt (O) tại U, V, W 

khác A, B, C. Cmr: các đường thẳng qua U, V, W lần lượt vuông góc với UD, VE, WZ cắt BC, 

CA, AB theo 3 điểm thẳng hàng 

Bài 4) Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I) với các tiếp điểm với BC, CA, AB lần lượt 

tại D, E, F. H là hình chiếu của D trên EF. AH cắt (O) tại G khác A. Cmr: GD là phân giác của 

góc BGC. 

Bài 5) Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I), tiếp điểm D với BC. AI cắt (O) tại E #A. 

AF là đường kính (O). Cmr: DE, FI cắt nhau trên (O) 

 Bài 6) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), ngoại tiếp (I). (IA) cắt (O) tại D. AD cắt BC 

tại M. tương tự N, P. Chứng minh rẳng M, N, P cùng nẳm trên đường thẳng vuông góc với OI. ( 

kí hiệu (IA) là đường tròn đường kính IA) 

Bài 7) Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I). (I) tiếp xúc BC tại D. AI cắt (O) tại E. 

Đường thẳng qua I vuông góc OI cắt DE, OA tại M, N. Cmr: I là trung điểm MN. 

Bài 8) Cho tam giác ABC nội tiếp (I), ngoại tiếp (O). AI cắt (O) tại D. trên đoạn BC và cung CD 

lần lượt cho hai điểm E, F sao cho hai góc  EAB và FAC bằng nhau. FI cắt (O) tại G. Cmr: GD 

chia đôi EI. 

Bài 9) Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I). (I) tiếp xúc BC tại D. M là trung điểm BC. 

Đường thẳng qua A vuông góc với AI cắt (O) tại N. Cmr: hai tam giác AIM và DIN có diện tích 

bằng nhau. 

Bài 10) Cho tam giác ABC, (I) nội tiếp tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. IB cắt EF tại 

M; IC cắt EF tại N. Đường phân giác trong (em ko ghi có ngoài ko, anh thử xem) góc A cắt 

đường trung trực BC tại P. Cmr: IP chia đôi MN 

 Cho tam giác ABC, đường phân giác trong AD. P thuộc đoạn AD. M là trung điểm BC. 

E, F là hình chiếu của P trên AB, AC. Đường trung trực BC cắt đường phân giác ngoài 

của A tại Q. PQ cắt EF ở N. Cmr: MN song song AD 



Bài 11) Cho tam giác ABC. I, J lần lượt là tâm nội tiếp và bang tiếp trong góc A. (J) tiếp xúc BC, 

CA, AB lần lượt tại D, E, F. AD cắt Ef tại V. Đường thẳng qua I vuông góc IA cắt AB, AC tại P, 

Q. VP, VQ lần lượt cắt BC tại M, N. (VBM) và (VCN) cắt nhau ở S khác V. Cmr: V, S, I thẳng 

hang 

Bài 12) Cho tam giác ABC nội tiếp tam giác ABC. Đường cao AH. Tâm nội tiếp I, bàng tiếp 

trong góc A là J. D là hình chiếu của J trên BC. AI cắt (O) tại E khác A. Cmr: DE song song HI 

Bài 13) Cho tam giác ABC nội tiếp (O), đường cao AH. AD là đường kính của (O). E, F là đối 

xứng của H qua DB, DC. DE cắt CF tại M. K là hình chiếu của M trên BC. Cmr: OH song song 

KD 

Một số bài toán khác 

Bài 1) Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Đường phân giác trong BE, CF cắt nhau tại I. EF cắt (O) 

tại M, N. Cmr: bán kính ngoại tiếp của tam giác IMN bằng 2 lần bán kính ngoại tiếp (O) 

Bài 2) Cho tam giác ABC. Đường phân giác trong BE, CF cắt nhau tại I. O và Ia lần lượt là tâm 

ngoại tiếp và bang tiếp trong góc A. Đường thẳng qua I vuông góc với OIa cắt DE và Ca lần lượt 

tại M, N. Cmr: M là trung điểm IN 

Bài 3) Cho tam giác ABC. Một đường thẳng d bất kì . Giả sử các đường đối xứng với d qua các 

đường phân giác ngoài của góc A, B, C đồng qui. Cmr: d đi qua tâm nội tiếp tam giác ABC 

Bài 4) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) cố định. B, C cố định, A di động trên (O). I là 

tâm nội tiếp tam giác ABC. Cmr: trung trực IA tiếp xúc với một đường tròn cố định khi A di 

động. 

Bài 5) Cho tam giác ABC, tâm nội tiếp I. Cmr: trung trực IA, IB, IC cắt BC, CA, AB theo 3 

điểm thẳng hang 

Bài 6) Cho tam giác ABC, tâm nội tiếp I. D, E, F chia IA, IB, IC thành các đoạn có tỉ số cố định 

bằng nhau. Cmr: các đường thẳng qua D, E, F lần lượt vuông góc IA, IB, IC cắt BC, CA, AB 

theo 3 điểm thẳng hang 

Bài 7) Cho tam giác ABC. (I) nội tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. AD cắt (I) tại G khác 

D. AM là trung tuến tam giác ABC. Cmr: đường thẳng qua G vuông góc với AD, đường thẳng 

qua I vuông góc AM và EF đồng qui 

Bài 8) Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I). AI cắt (O) tại D khác A.(OID) cắt (O) tại E 

khác D. Cmr: điểm đối xứng với I qua BC thuộc DE.  


