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Đường tròn nội tiếp – đường tròn bàng tiếp (tt) 

Bài 1. Cho tam giác ABC (AB < AC). Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác và tiếp xúc với 

các cạnh BC, AC và AB lần lượt tại D, E, F. Đường thẳng qua A song song BC cắt ID tại 

H và cắt EF tại G.  

a) Chứng minh 5 điểm A, H, E, F, I cùng thuộc một đường tròn. 

b) IA và ID cắt EF tại K, L. Chứng minh GE.GF  = GK.GL 

c) ID cắt (I) tại N, AN cắt (I) tại M. Chứng minh D, M, G thẳng hàng. 

Bài 2. Cho tam giác ABC (AB < AC), đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC và tiếp 

xúc với các cạnh BC, AC và AB lần lượt tại D, E, F. Gọi J là giao điểm của AI và EF. 

Đường thẳng EF cắt BC tại P. Vẽ đường cao AH.  

a) Chứng minh rằng IJD = DAH. 

b) Chứng minh IP  AD. 

c) Gọi M là trung điểm của AH, MD cắt (I) tại điểm K. Đường thẳng qua I vuông 

góc MD cắt BC tại T. Chứng minh TK là tiếp tuyến của (I). 

d) Chứng minh hai đường tròn (I) và đường tròn ngoại tiếp tam giác BKC tiếp xúc 

nhau. 

Bài 3. Cho điểm C thay đổi trên nửa đường tròn đường kính AB  = 2R (C  A, C  B). 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên AB; I và J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp 

các tam giác ACH và BCH. Các đường thẳng CI, CJ cắt AB tại M, N.  

a) Chứng minh AN = AC, BM = BC. 

b) Chứng minh 4 điểm M, N, I, J cùng nằm trên một đường tròn và các đường thẳng 

MJ, NI và CH đồng quy. 

c) Tìm giá trị lớn nhất của MN và giá trị lớn nhất của diện tích tam giác CMN theo 

R.  

Bài 4. Cho tam giác ABC, gọi I là tâm đường tròn nội tiếp và Ia là tâm đường tròn bàng 

tiếp góc A. Chứng minh rằng trung điểm của IaI thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác 

ABC.  

Bài 5. Cho tam giác ABC, gọi I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác. Gọi P là tiếp 

điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với BC. Gọi M là trung điểm đường cao AH. 

Chứng minh rằng P, I, M thẳng hàng. 


