
TRỰC TÂM VÀ NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

(NGUYỄN ĐĂNG KHẢI HOÀN-11 TOÁN,CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH,ĐỒNG NAI) 

I-Những tính chất quen thuộc : 

Cho  có ba đường cao  đồng qui tại trực tâm .Khi đó ta có : 

1)Các tứ giác , ,  nội tiếp và  là tâm đẳng phương của 3 đường tròn ngoại 
tiếp 3 tứ giác trên. 

Từ đó suy ra hệ thức :  

2)Trực  là tâm đường tròn nội tiếp . 

3)  là tâm đường tròn bàng tiếp của  

4)Các điểm đối xứng với trực tâm  qua  hay qua trung điểm của  
thuộc đường tròn ngoại tiếp . 

5) Gọi  là trung điểm  và  là tâm đường tròn ngoại tiếp . Khi đó: 

 và . 

6)  

7)Các điểm  thẳng hàng,đường thẳng đi qua 3 điểm này gọi là đường thẳng Euler. 

Gọi  là trung điểm  thì  là tâm của đường tròn Euler,với đường tròn Euler là đường tròn đi 
qua chân 3 đường cao,3 trung điểm các cạnh và 3 trung điểm đoạn nối các đỉnh với trực tâm. 

Các tính chất trên là quen thuộc và đơn giản nên tôi xin không chứng minh ở đây.Nay xin được trình 
bày một số ứng dụng của những tính chất đó. 

 

Bài toán 1 : (Japanese MO 2011) 

Cho  có trực tâm .Gọi  là trung điểm của .Kẻ  với .Chứng 

minh rằng : . 

Lời giải : 

Các hệ thức liên quan đến trực tâm làm ta liên tưởng đến 1),để thuận lợi cho việc tính toán thì ta cần 
các tứ giác nội tiếp và tam giác đồng dạng. 

Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên  và .Khi đó ta có:  và  là 
các tứ giác nội tiếp. 



 

Suy ra:  

Suy ra tứ giác  nội tiếp. 

Lại có:  vuông tại  và  là trung điểm  nên  

Suy ra:  

Suy ra:  

Suy ra:  

Vậy ta có: . 

Bài toán 2 : 

Cho tam giác nhọn  .  là trực tâm. Từ  kẻ hai tiếp tuyến  đến 

đường tròn đường kính . Chứng minh  thẳng hàng. 

Lời giải: 

 

Gọi  là chân các đường cao kẻ từ  của . 



Gọi  là tâm đường tròn đường kính .Khi đó:  thuộc . 

Ta có:  nên  là tiếp tuyến của  

Suy ra: . 

Lại có: . 

Vì tứ giác:  nội tiếp nên  

Do đó:  

Vậy  thẳng hàng. 

Bài toán 3 : 

Cho  là trự c tâm củ a tam giác  không cân và góc  nhọ n, hình chiế u củ a  trên 

 theo thứ  tự  là . Gọ i  là trung điể m củ a đoạ n thẳ ng .Gọi  là giao 

điể m củ a các đườ ng tròn đườ ng kính , đườ ng kính . 

Chứ ng minh  thẳ ng hàng và các đườ ng thẳ ng  đồ ng qui. 

Lời giải: 

 

Bài toán 4 : (IMO shortlist 1996 G3) 

Cho  nhọn   có trực tâm  và tâm đường tròn ngoại tiếp .Kẻ đường cao 
,đường thẳng vuông góc với  cắt  tại .Chứng minh:  

Lời giải : 

Gọi  là trung điểm .Khi đó: . 

Suy ra:  là tứ giác nội tiếp. 



 

Gọi  lần lượt là trung điểm  và . 

Khi đó:  và  lần lượt là tâm của đường tròn  của tam giác  và .Hai 
đường tròn này cắt nhau tại  nên . 

Suy ra:  

Do đó:  (  vuông tại  có  là trung tuyến nên 
) 

Và: . 

Từ đó ta có:  

Bài toán 5: 

Cho  là đường cao của ,  là trực tâm của tam giác đó.  là điểm tùy ý nằm trên 

đường tròn ngoại tiếp .Gọi  là điểm thuộc  sao cho .Chứng minh 

 nằm trên đường tròn Euler của . 

Bài toán 6: 

Cho tam giác  có trực tâm .Chứng minh các đường thẳng Euler của các 

 đồng qui. 

Cho tam giác ABC nội tiếp (O). M là điểm bất kỳ thuộc cung BC không chứa A. Kẻ MH và MK vuông góc với BC 
và AB. I là trung điểm của AC. N là trung điểm của HK. Chứng minh MN vuông góc NI 
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