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Problema 3. Fie ABCD un paralelogram şi H ortocentrul triunghiului ABC.
Paralela prin H la CD intersectează BC şi AD ı̂n P , respectiv Q, iar paralela
prin H la AD intersectează AB şi CD ı̂n R, respectiv S. Demonstraţi că punctele
P,Q,R şi S sunt conciclice.

Oimpiadă Elveţia, 2011

Soluţie:
Vom distinge trei situaţii ı̂n funcţie de măsura unghiului ^ABC.
• Dacă m(^ABC) = 90◦, atunci P = B, Q = A, R = B şi Q = C, ori A,B,C
sunt conciclice.
• Dacă m(^ABC) < 90◦, atunci H ∈ int(∆ABC), P ∈ (BC), Q ∈ (AD),
R ∈ (AB), S ∈ (CD), iar H ∈ [PQ]∩ [RS]. În acest caz, conform teoremei puterii
punctului şi a reciprocei sale, PSQR este inscriptibil dacă şi numai dacă HP ·HQ =
HR · HS. Cum HPCS, HSDQ, HRBP şi HQAR sunt paralelograme, relaţia
precedentă este echivalentă cu SC ·SD = QA ·QD. Dar patrulaterul AHCD este
inscriptibil (̂ın cercul de diametru [HD]), iar relaţia precedentă arată că punctele
S şi Q au aceeaşi putere faţă de cercul circumscris patrulaterului AHCD. Această
condiţie este echivalentă cu S şi Q egal depărtate de centrul cercului. Centrul
cercului este mijlocul lui [HD] şi, deoarece QHSD este paralelogram, punctele Q
şi S sunt egal depărtate de acest punct.
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• Dacă m(^ABC) > 90◦, atunci B ∈ int(∆AHC), B ∈ (PC), A ∈ (QD), B ∈
(AR), C ∈ (SD), iar H /∈ [PQ] şi H /∈ [RS]. În acest caz, conform teoremei puterii
punctului şi a reciprocei sale, QPRS este inscriptibil dacă şi numai dacă HP ·HQ =
HR · HS. Cum HPCS, HSDQ, HRBP şi HQAR sunt paralelograme, relaţia
precedentă este echivalentă cu SC ·SD = QA ·QD. Dar patrulaterul AHCD este
inscriptibil (̂ın cercul de diametru [HD]), iar relaţia precedentă arată că punctele
S şi Q au aceeaşi putere faţă de cercul circumscris patrulaterului AHCD. Această
condiţie este echivalentă cu S şi Q egal depărtate de centrul cercului. Centrul
cercului este mijlocul lui [HD] şi, deoarece QHSD este paralelogram, punctele Q
şi S sunt egal depărtate de acest punct.

Remarcă: O ipoteză esenţială a reciprocei teoremei puterii punctului este ca, pe
lângă {P} = AB∩CD şi PA ·PB = PC ·PD, să avem că punctul P se găseşte fie
pe ambele segmente [AB] şi [CD], fie pe niciunul din ele. Această ipoteză trebuie
verificată de câte ori se aplică teorema reciprocă a puterii punctului.

O altă idee de rezolvare:
Se arată uşor că triunghiurile ARH şi CPH sunt asemenea. Folosind că AR = HQ

şi HS = CP , avem
HQ

HR
=

AR

HR
=

CP

HP
=

HS

HP
. Rezultă HP · HQ = HR · HS

şi, analizând cazurile ca mai sus, se vede că H ∈ [PQ] ∩ [RS] (dacă ^ABC este
ascuţit sau drept) sau H /∈ [PQ] ∩ [RS] (dacă ^ABC este obtuz). Din reciproca
teoremei puterii punctului rezultă atunci concluzia.
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