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 Ấ  ĐỀ 3.  Ị   Í   Ơ   ĐỐ  CỦ  Đ Ờ     Ẳ    À Đ Ờ     Ò . 

 Ấ    Ệ    Ậ    Ế    ẾP    Ế  CỦ  Đ Ờ     Ò  

 

 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: Cho đường thẳng d  và đường tròn 

 ; .O R  Gọi OH là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng d. Khi đó ta có 

Số giao điểm của 

d  và   ;O R  

Vị trí tương đối giữa đường 

thẳng d  và   ;O R  

Quan hệ giữa khoảng 

cách OH và bán kính R 

0 Không giao nhau OH R  

1 Tiếp xúc nhau OH R  

2 Cắt nhau OH R  

 

 ạng 1. Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn  

 Để chứng minh đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn   ,O  ta làm như sau: 

Cách 1: Chứng tỏ rằng khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng d bằng bán kính của đường 

tròn  O . 

1. Cho hình thang vuông ABCD có 090 , 12 , 13 , 9 .A D AD cm BC cm CD cm       Chứng 

minh rằng đường thẳng ÀD tiếp xúc với đường tròn đường kính BC.    

Cách 2: Chứng tỏ rằng đường thẳng d đi qua một điểm của đường tròn  O  và vuông góc 

với bán kính đi qua điểm đó. 

2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn tâm B bán kính BA và đường tròn tâm C bán 

kính CA, chúng cắt nhau tại điểm D  (khác A). Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của 

đường tròn tâm B bán kính BA.  

3. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có 

đường kính AH. Chứng minh rằng: 

d  

O  

d  

d  

O  O  

H  H  

H  
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a) Điểm E nằm trên đường tròn 

b) DE là tiếp tuyến của đường tròn (O). 

 ạng 2. Sử dụng kiến thức về tiếp tuyến để giải các bài toán khác 

 Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính của 

đường tròn đi qua tiếp điểm. 

4. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Qua điểm C thuộc nửa đường tròn, kẻ tiếp 

tuyến d của đường tròn. Gọi E và F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A và B đến d. 

Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB.  

a) So sánh CE và CF.  

b) Chứng minh rằng AC là tia phân giác góc .BAE  

c) Chứng minh rằng 2 . .CH AE BF  

5. Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không giao nhau. Dựng tiếp tuyến của đường tròn (O) 

sao cho tiếp tuyến đó song song với d. 

6. Cho đường tròn (O), bán kính OA, dây CD là đường trung trực của OA. 

 a) Tứ giác OCAD là hình gì? vì sao? 

 b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại C, tiếp tuyến này cắt đường thẳng OA tại I. Tính độ 

dài CI biết OA = R. 

 ài tập luyện tập 

7. Cho tam giác ABC vuông tại   ,A AB AC  đường cao AH. Gọi E là điểm đối xứng với B qua 

H. Đường tròn đường kính EC cắt AC tại K. Chứng minh rằng HK là tiếp tuyến của đường tròn. 

8. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn tâm O 

đường kính AH. Chứng minh rằng DE là tiếp tuyến của đường tròn (O). 

9. Cho đoạn thẳng AB và các đường thẳng 1 2,d d  lần lượt vuông góc với AB tại A, B. Gọi O là 

trung điểm của AB và qua O dựng một góc vuông cắt 1 2,d d  lần lượt tại C, D. Chứng minh rằng 

CD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB. 

10. Cho hình  vuông ABCD, trên đường chéo BD lấy điểm I sao cho BI = BA. Đường thẳng kẻ 

qua I vuông góc với BD cắt AD tại E. 

 a) So sánh các đoạn thẳng AE, EI, ID; 

 b) Xác định trí tương đối của BD với đường tròn (E; EA). 

11. Cho đường tròn (O; 15cm), AB là dây cung của đường tròn. Tìm tập hợp trung điểm I của AB 

khi AB thay đổi trong đường tròn (O), biết rằng AB = 24cm. 
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ĐÁP SỐ  Ấ  ĐỀ 5.  Ị   Í   Ơ   ĐỐ  CỦ  Đ Ờ     Ẳ    À Đ Ờ     Ò . 

 Ấ    Ệ    Ậ    Ế    ẾP    Ế  CỦ  Đ Ờ     Ò  

 

1. Hướng dẫn: Sử dụng cách 1. 

Tìm được 13 .BC cm  

Gọi O là trung điểm của BC   Đường tròn tâm O đường kính BC có bán kính 6,5 .R cm  

Kẻ .OH AD  Phải chứng minh .OH R  Thật vậy, do OH là đường trung bình của hình 

thang nên  
1

6,5 .
2

OH AB CD cm R      

2. Hướng dẫn: Sử dụng cách 2. 

Ta có   0. . 90 .ABC DBC c c c A D       

Đường thẳng CD đi qua điểm D của đường tròn tâm B bán kính BA và vuông góc với bán 

kính BD nên CD là tiếp tuyến của đường tròn đó. 

3. a) Vì d là tiếp tuyến nên .OC d  

Ta có OC AE BF  và O là trung điểm của AB nên OC là đường trung bình của hình 

thang ABFE. Do đó .CE CF  

b) Ta có EAC ACO   (so le trong). Mặt khác ACO CAO   (vì tam giác OAC cân 

tại O). Do đó EAC OAC    Đpcm. 

c) Theo câu b) ta có .AE AH  Tương tự .BF BH  

Ta có 2 . . .CH AH BH AE BF   

4. Hướng dẫn: Sử dụng cách 2. Phải chứng minh 090 .HKO   

Gọi O là trung điểm của  1 .EC OKC OCK   

Ta có 090 .EKC   

Gọi M là trung điểm của AK HM  là đường trung bình của hình thang ABEK 

HM AK HAK    cân  2 .HAK AKH   

Từ (1) và (2) suy ra 0 090 90 .HKA OKC HAK OCK HKO        

5. Hướng dẫn: Sử dụng cách 2. 

Ta có E thuộc đường tròn (O). Để chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O), chỉ cần 

phải chứng minh .DE OE  
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Thật vậy ta có 090 .DEO DEB BEO DBH OHE DBH BHD         


