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   Vấn đề 1: Góc ở tâm, số đo cung 

I. Tóm tắt lý thuyết 

 i) Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm 

 ii) Số đo của cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn bởi cung đó 

 iii) Số đo của cung lớn bằng 360
0
 trừ đi số đo cung nhỏ 

 iv) Số đo của nửa đường tròn bằng 180
0
 

 v) Hai cung được gọi là bằng nhau nếu số đo của hai cung bằng nhau. 

 vi) Nếu C là một điểm trên cung AB  thì:  

   sđ AB = sđ AC +sđ CB 

II. Bài tập luyện tập 

Trên lớp: 

Bài 1: Cho đường tròn (O; R) và (O’ ; R) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường kính BOC và BO’D. So 

sánh số đo hai cung nhỏ AC và AD trong hai đường tròn đó biết R>R’. 

Bài 2: Cho tam giác OAO’ vuông cân ở A. Vẽ hai đường tròn bán kính OA và O’A cắt nhau tại I 

(I khác A). 

a) Tứ giác OAO’I là hình gì? Vì sao? 

b) Tính số đo cung nhỏ AI và cung lớn AI 

c) Có nhận xét gì về cung nhỏ AI, cung lớn AI của hai đường tròn trên. 

Bài 3: Cho tam giác đều ABC. Vẽ về phía ngoài của tam giác nửa đường tròn tâm O, đường kính 

BC. Trên nửa đường tròn đó lấy hai điểm M, N sao cho số đo các cung BM, MN, NC bằng nhau. 

Gọi giao điểm của AM và AN với cạnh BC lần lượt D và E. Chứng minh BD = DE = EC. 

Bài 4: Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và 
3

( ; )
2

R
O . Tiếp tuyến của đường tròn nhỏ cắt 

đường tròn lớn tại A và B. Tính số đo của hai cung AB. 

Về nhà: 

Bài 5: Cho đường tròn (O; R). Trên tiếp tuyến kẻ từ A với điểm B, tia OB cắt đường tròn ở C.  

Biết rằng AB = R 5 . Tính số đo các cung AC của đường tròn (O). 

Bài 6: Cho hai đường tròn (O; R) và đường tròn (O’, R) cắt nhau tại A và B trong đó tâm của 

đường tròn này nằm trên đường tròn kia. 

a) Tứ giác OAO’I là hình gì? Vì sao? 

b) Tính độ dài các cung AB của mỗi đường tròn. 

c) Tính diện tích AOBO’. 

Bài 7: Cho đường tròn (O; R) và cung AB sao cho số đo cung lớn gấp đôi số đo cung nhỏ. Tính 

diện tích tam giác AOB. 


