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VẤN ĐỀ 2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN  

LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY 

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Chứng minh định lý 1: Trong các dây của đường tròn, đường kính là dây lớn nhất. 

a) Chứng minh định lý 2: Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi 

qua trung điểm của dây đó. 

b) Chứng minh định lý 3: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của dây 

(không đi qua tâm) thì vuông góc với một dây đó. 

Tứ giác ABCD gọi là tứ giác nội tiếp nếu có một đường tròn đi qua bốn đỉnh của nó. 

c) Như vậy, trong một đường tr 

òn 

Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm và ngược lại. 

Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn và ngược lại. 

 

B. CÁC VÍ DỤ MẪU 

          Dạng 1: Dây cung với đường tròn 

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC, các đường cao BH và CK.  

a) Chứng minh rằng tứ giác BCHK nội tiếp. 

b) So sánh HK và BC. 

Ví dụ 2:  Cho đường tròn tâm O đường kính AB, các dây AC, AD. Gọi M là điểm bất kỳ 

trên (O), H, K lần lượt là hình chiếu của M trên AC, AD. Chứng minh rằng .HK AB  

Luyện tập 

1. Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB và dây MN không cắt đường kính.  

a) Gọi H, K lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ A, B đến MN. Chứng minh rằng 

.HM KN  

b) Các đường vuông góc với MN kẻ từ M, N đến AB cắt AB lần lượt tại C, D. Chứng minh 

rằng .AC BD  

Dạng 2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 

Ví dụ 3: Cho AB và CD là hai dây khác đường kính của đường tròn  ; .O R  Gọi OH, OK 

lần lượt là khoảng cách từ O đến AB, CD. Chứng minh rằng 2 2 2 2.OH HB OK KD    
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Luyện tập 

2. * Cho đường tròn  ;O R  và điểm M cách O một khoảng  .r r R  Tính độ dài dây ngắn 

nhất và dài nhất qua M. 

3. Cho đường tròn (O) và hai dây MN, PQ dài bằng nhau cắt nhau tại A.  

a) Chứng minh rằng OA là phân giác của hai góc tạo bởi MN và PQ. 

b) Chứng minh rằng .AN AQ  

C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

4. Cho tứ giác ABCD có 090 .A C    

a) Chứng minh rằng tứ giác ABCD nội tiếp. 

b) So sánh hai đường chéo AC  và .BD  Tứ giác ABCD là hình gì nếu .AC BD  

5. Cho đường tròn (O) bán kính 11 .OA cm  Điểm I nằm trên OA và 7 .OI cm  Qua I kẻ dây 

MN dài 18 .cm  Tìm độ dài IM, IN. 

6.  

7. Cho đường tròn (O), đường kính 2 .AD R  Vẽ cung tâm D bán kính R, cung này cắt đường 

tròn (O) ở B và C. 

a) Tứ giác OBDC là hình gì? 

b) Tính , , .CBD CBO OBA    

c) Chứng minh rằng tam giác ABC đều. 

8. Cho đường tròn  ;25 .O cm  Hai dây AB, CD song song với nhau và có độ dài lần lượt bằng 

40 ,48 .cm cm  Tính khoảng cách giữa hai dây đó. 

9. * Cho đường tròn   ,O  hai dây AB và CD cắt nhau tại M nằm bên trong đường tròn. Gọi H 

và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng ,MH MK  biết rằng 

.AB CD  

10. * Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, dây CD. Gọi H, K lần lượt là chân đường 

vuông góc kẻ từ A, B đến CD. 

a) Chứng minh rằng .AHKB ACB ADBS S S   

b) Tính diện tích lớn nhất của tứ giác AHKB, biết 30 , 18 .AB cm CD cm   

 


