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VẤN ĐỀ 3. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

 Nêu khái niệm đường tròn tâm O bán kính R. 

 Cho đường tròn  ;O R  và điểm M. Xét vị trí tương đối của điểm M với  ; .O R  

 Nếu BC là đường kính của  ;O R , A là điểm thuộc đường tròn thì ABC vuông tại A. 

B. CÁC VÍ DỤ MẪU 

Ví dụ 1: Cho điểm A nằm bên ngoài đường tròn   ,O  điểm B nằm bên trong đường tròn   .O  Hãy 

so sánh OAB  và .OBA      Đs: .OAB OBA   

Ví dụ 2: Cho hình chữ nhật ABCD có 12 , 16 .AD cm CD cm   Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, 

D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính đường tròn đó.  Đs: 10 .R cm  

Ví dụ 3: Cho tam giác nhọn ABC. Đường tròn tâm O đường kính BC, cắt các cạnh AB, AC theo thứ 

tự ở D, E. 

a) Chứng minh rằng , .CD AB BE AC   

b) Gọi .K BE CD   Chứng minh rằng .AK BC  

C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1. Cho tam giác ABC. Hãy vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Bài 2. a) Cho đường tròn   ,O A  là một điểm bất kỳ nằm trên   .O  Gọi 'A  là điểm đối xứng với A 

qua   .O  Chứng minh rằng 'A  cũng nằm trên   .O  

b) Từ kết quả câu a, kết luận về tâm đối xứng của đường tròn. 

Bài 3. a) Cho đường tròn   ,O AB  là một đường kính bất kỳ và C là một điểm nằm trên   .O  Gọi 

'C  là điểm đối xứng với C qua AB. Chứng minh rằng 'C  cũng nằm trên   .O  

b) Từ kết quả câu a, kết luận về trục đối xứng của đường tròn. 

Bài 4. Chứng minh các định lý sau: 

a) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền. 

b) Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngọai tiếp thì tam giác đó là tam 

giác vuông. 

Bài 5. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điểm sau đối với đường 

tròn  ; 2 :O      1; 1 , 2; 2 , 1; 2 .M N P     Đs: 2, 2, 5.OM ON OP    

Bài 6. Cho góc nhọn xOy và hai điểm D, E thuộc Oy. Dựng đường tròn tâm M đi qua D, E sao cho 

M nằm trên tia Ox. 

Bài 7. Cho hình vuông ABCD, O là giao của hai đường chéo, 2 .OA cm  Xét vị trí tương đối của 

năm điểm , , , ,A B C D O  với đường tròn  ; 2 .A cm  
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Bài 8. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC cạnh a.  Đs: 
3

.
3

a
 

Bài 9. Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn   .O  Đường cao AH cắt đường tròn ở D. 

a) Vì sao AD là đường kính của   .O  

b) Tính số đo góc .ACD  

c) Cho 24 , 20 .BC cm AC cm   Tính AH và bán kính đường tròn   .O  

d) Cho 12 , 4 .BC cm AH cm   Tính bán kính đường tròn   .O  

Bài 10.  Cho tứ giác   CD có góc     góc C =900. Chứng minh rằng   điểm  ,  , C, D nằm trên 

một đường tròn.  

 

 


