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A. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Trong các kì thi học sinh giỏi THPT thường xuất hiện dạng bài toán “chứng minh 

đường thẳng d biến thiên đi qua một điểm cố định”. Đây là một dạng toán khá khó đòi 
hỏi tư duy linh hoạt của học sinh. 

Bài toán thường có dạng: 
“ Cho điều kiện X. Đường thẳng d thay đổi thỏa mãn điều kiện X. Chứng minh 
rằng d luôn đi qua một điểm cố định” 
  Nội dung của điều kiện X rất đa dạng. Dựa vào điều kiện X ta có thể đưa ra một số 
phương pháp tìm điểm cố định mà d đi qua. 
 Tuy nhiên, để làm được điều đó đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng nhất định cộng với 
đầu óc suy nghĩ, tìm tòi và đặc biệt phải nắm được phương pháp làm bài: Bắt đầu từ 
việc tìm hiểu nội dung bài toán, dự đoán điểm cố định sau đó là tìm tòi hướng giải, lựa 
chọn phương pháp phù hợp và cuối cùng là trình bày lời giải bài toán 
  Qua đề tài, tôi muốn giới thiệu cho các em học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi 
THPT một số phương pháp giải quyết bài toán đường thẳng biến thiên đi qua điểm cố 
định thông qua một số ví dụ nhằm giúp các em có thể hiểu thêm về bài toán này. 

 
B. NỘI DUNG 

I. PHƯƠNG PHÁP: 
1. Xét một số vị trí đặc biệt của d để tìm điểm cố định. 
2. Đoán nhận điểm cố định bằng một số điểm đặc biệt, chẳng hạn như: trực tâm, trọng 
tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp hoặc nội tiếp của tam giác có tính chất cố định, trung 
điểm của một đoạn thẳng cố định ... 
3. Liên hệ với bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng hoặc tính đồng quy của ba 

đường thẳng. 
4. Sử dụng phép biến hình: nếu ảnh của đường thẳng d đi qua một điểm cố định thì d 

đi qua một điểm cố định. 
5. Dùng phương pháp tọa độ: Chọn hệ tọa độ và viết phương trình đường thẳng d 

trong hệ tọa độ đó. Sử dụng cách tìm điểm cố định của d bằng phương pháp đại số. 
6. Dùng điều kiện đồng phương của hai vectơ: Cho 3 điểm O, A, B không thẳng hàng. 

Điều kiện cần và đủ để M nằm trên đường thẳng AB là tồn tại các số thực x, y sao 
cho 1x y+ =  và OM xOA yOB= +

uuuur uuur uuur
 

 
II. VÍ DỤ 

Sau đây là một số ví dụ giúp hình dung phần nào việc sử dụng một trong các 
phương pháp trên để giải quyết dạng toán này : 
 

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC và hai điểm M, N thứ tự chuyển động trên hai tia BA, CA 

sao cho BM= CN. Chứng minh rằng đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm 

cố định. 
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Hướng dẫn: 

Khi M ºB thì N ºC khi đó đường trung 

trực của MN là trung trực của BC. Vậy 

điểm cố định nằm trên đường trung trực 

của BC 

Giải: Giả sử trung trực của BC cắt trung 

trực của MN tại I 

Dễ thấy  

· · IMB =  INC (c-c-c)   MBI = NCID D Þ  

Xét tứ giác ABCI có · ·MBI = NCI  

Suy ra, tứ giác ABCI nội tiếp hay I thuộc 

đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cố 

định, mà trung trực của BC cố định  

Vậy I cố định hay trung trực của MN đi 

qua I cố định. 

 
Ví dụ  2: (Bài 4a_Vòng I_Kì thi HSG lớp 12_Năm 2011-2012 ) 
Cho tam giác ABC cố định nội tiếp đường tròn (O). P là một điểm di động trên cung 
BC không chứa A (P không trùng với B, C). Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông 
góc của A trên đường thẳng PB, PC. CMR: đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố 
định. 
Giải:  
Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC. H là điểm cố định. 
Ta chứng minh MN đi qua H. 
Thật vậy: Tứ giác AHMB nội tiếp 

· · ·090BHM BAM ABMÞ = = -  
       Tứ giác AHCN nội tiếp · · ·090CHN CAN ACNÞ = = -  
Mặt khác · ·ABM ACN=  (Do tứ giác ABPC nội tiếp) 

· ·BHM CHNÞ =  
Do đó H thuộc MN hay MN đi qua điểm cố định H. 
 
Ví dụ 3: Cho góc ·xOy  và điểm A cố định trên tia  Ox, với mỗi điểm B thuộc tia Oy ta 
dựng đường tròn nội tiếp tam giác OAB tiếp xúc với cạnh OB tại N và tiếp xúc với 
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cạnh AB tại M. CMR: khi B thay đổi trên tia Oy thì đường thẳng MN đi qua một điểm 
cố định. 
Giải:  
Ta chọn B’ trên Oy sao cho OB’ = OA. Nếu B trùng với 
B’ thì OABD  cân tại O và M trùng với giao điểm M’ của 
phân giác góc ·xOy  và AB’. Điểm M’ cố định. 
Ta sẽ chứng minh MN đi qua M’ với mọi B trên tia Oy 
khác B’ hay c/m M, N, M’ thẳng hàng. 
Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp OABD , các điểm M, M’ 
cùng nhìn đoạn AI dưới một góc vuông nên tứ giác 
AIMM’ nội tiếp. 
G/s M nằm ở miền trong góc ·' 'B OM . Khi đó,N và M’ 
khác phía đối với AB. Ta có: 
· · · · · ·' ' ,AMM AIM IAO IOA IMN IBM= = + =  
Vì  · · · 090IAO IOA IBM+ + =  nên · · · 0' 180AMI AMM IMN+ + =  
Vậy N, M, M’ thẳng hàng. 
Trường hợp M nằm ở miền trong góc · 'AOM  lập luận tương tự. 
 

Ví dụ 5: (VMO 2008 ) 
Cho tam giác ABC, trung tuyến AD. Đường thẳng (a) vuông góc với AD. M chạy trên 
(a). E, F theo thứ tự là trong điểm của MB, MC. Các điểm P, Q theo thứ tự thuộc AB, 
AC sao cho EP, FQ cùng vuông góc với (a). Cm rằng đường thẳng đi qua M vuông 
góc với PQ luôn đi qua điểm cố định. 
Giải  
Ở bài này chúng ta thấy có 3 vị trí đặc biệt của  là giao điểm của  với  và chân 
đường vuông góc từ ,  xuống . 
Để ý khi  là chân đường vuông góc từ  xuống  
thì , khi  là chân đường vuông góc từ   
xuống ( )a  thì  
Từ đó gọi H, K lần lượt là chân đường vuông góc từ 
B, C xuống ,  là giao của đường thẳng qua  
vuông góc với  và đường thẳng qua  vuông góc 
với  
Bây giờ ta chứng minh  là điểm cố định hay chứng 
minh  vuông góc với  (  bất kì thuộc ( )a ) 
Thật vậy :  
Ta có  
Vậy  vuông góc với  hay  luôn đi qua  cố định. 
Ví dụ 6: Cho góc ·xOy  và các độ dài a, b. Trên hai cạnh của góc ta lấy các điểm A, B 

thỏa mãn điều kiện 1
a b

OA OB
+ = . CMR: khi các điểm A, B thay đổi thì đường thẳng AB 

đi qua một điểm cố định. 
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Giải:  
Nếu M là điểm trên đường thẳng AB thì tồn tại các 
 số thực x, y sao cho 1x y+ =  và OM xOA yOB= +

uuuur uuur uuur
. 

 Ta chọn a
x

OA
=  và b

y
OB

= ,  

khi đó: 

' '
a

OA OA OA a
OA

= Þ =
uuuur uuur uuuur

 

Tương tự: ' '
b

OB OB OB b
OB

= Þ =
uuuur uuur uuuur

 

Vậy M là điểm cố định. 
 
III. CÁC BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 
Bài 1: Cho ba điểm A, C, B thẳng hành theo thứ tự đó. Vẽ tia Cx vuông góc với 

AB.Trên tia Cx lấy hai điểm D, E sao cho 3==
CD
CA

CB
CE

. Đường tròn ngoại tiếp tam 

giác ADC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BEC tại H khác C. Chứng minh rằng: 

Đường thẳng HC luôn đi qua một điểm cố định khi C di chuyển trên đoạn thẳng AB. 

Bài 2: Cho đường tròn (O) và đường thẳng (d) nằm ngoài đường tròn. I là điểm di 

động trên (d). Đường tròn đường kính OI cắt (O) tại M, N. Chứng minh đường tròn 

đường kính OI luôn đi qua một điểm cố định khác O và đường thẳng MN luôn đi qua 

một điểm cố định. 

Bài 3: Cho đường tròn (O; R)  và dây cung AB = R 3 . Điểm P khác A và B. Gọi (C; 

R1) là đường tròn đi qua P tiếp xúc với đường tròn (O; R) tại A.Gọi (D; R2) là đường 

tròn đi qua P tiếp xúc với đường tròn (O; R) tại B. Các đường tròn (C; R1) và (D; R2) 

cắt nhau tại M khác P. Chứng minh rằng khi P di động trên AB thì đường thẳng PM 

luôn đi qua một điểm cố định. 

Bài 4: Cho đoạn AB cố định, M di động trên AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ 

AB vẽ hai hình vuông MADE và MBHG. Hai đường tròn ngoại tiếp hai hình vuông 

cắt nhau tại N. Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định khi M di 

chuyển trên AB.   

Bài 5: Cho hình vuông ABCD có tâm O. Vẽ đường thẳng (d) quay quanh O cắt AD, 

BC thứ tự tại E, F. Từ E, F lần lượt vẽ các đường thẳng song song với BD, CA chúng 
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cắt nhau tại I. Qua I vẽ đường thẳng (m) vuông góc với EF. Chứng minh rằng (m) luôn 

đi qua một điểm cố định khi (d) quay quanh O.  

Bài 6: Cho góc vuông xOy. Trên Ox lấy điểm A cố định. Trên Oy lấy điểm B di động. 

Đường tròn nội tiếp tam giác ABO tiếp xúc với AB, OB thứ tự tại M, N. Chứng minh 

rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định. 

Bài 7: Cho ba điểm A, B, C thẳng hành theo thứ tự đó vẽ đường tròn (O) thay đổi đi 

qua A và B. Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB vẽ đường kính PQ  cắt AB tại 

D.Tia CP cắt đường tròn tại điểm thứ hai I.  

Chứng minh rằng khi đường tròn (O) thay đổi thì QI luôn đi qua một điểm cố định  

 
C. KẾT LUẬN 

Trên đây là một số tìm hiểu của bản thân tôi. Hy vọng đề tài này sẽ góp phần nào 
giúp các em học sinh trong việc giải quyết những bài toán chứng minh đường thẳng 
biến thiên đi qua điểm cố định.  Do thời gian có hạn nên đề tài vẫn còn nhiều hạn 
chế. Rất mong các thầy cô và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến 

 
Tài liệu tham khảo 

1. Một số chuyên đề hình học phẳng bồi dưỡng HSG THPT 
2. Đề thi và đáp án: Kì thi HSG khối 12 năm học 2011-2012 

 
Ba Đồn, ngày 15 tháng 4 năm 2012 

                                                                               Người thực hiện  
 
 
 

   Hµ ThÞ H¶i YÕn 
 
 
 


