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Problema 4. Triunghiul ABC este dreptunghic ı̂n C. Notăm cu O punctul de
intersecţie a bisectoarelor sale. Perpendicularele ı̂n O pe OA şi OB intersectează
ipotenuza [AB] ı̂n punctele P , respectiv Q. Dacă P ′ şi Q′ sunt picioarele perpen-
dicularelor duse din P pe BC, respectiv din Q pe AC, demonstraţi că punctele P ′,
Q′ şi O sunt coliniare.

Concursul KöMaL, decembrie 2006

Soluţia 1: (oficială ı̂n concursul KöMaL)
Fie A′, B′, C ′ şi Q′′ proiecţiile punctului O pe segmentele [BC], [CA], [AB], respec-
tiv [QQ′]. Atunci OA′ = OB′ = OC ′ = r, unde r este raza cercului ı̂nscris. Tri-
unghiurile C ′OQ şi OBQ sunt triunghiuri dreptunghice asemenea, adică unghiurile
∠C ′OQ şi ∠OBQ, care are măsura jumătate din măsura unghiului ∠ABC, sunt
congruente. Pe de altă parte, OC ′ ⊥ AB şi OQ′′ ⊥ BC, adică ∠C ′OQ′′ ≡ ∠ABC.
Astfel avem şi că m(∠QOQ′′) = 1

2
m(∠ABC).

Atunci triunghiurile dreptunghice C ′OQ şi Q′′OQ sunt congruente, adică OQ′′ =
OC ′ = r, de unde rezultă că B′Q′ = OQ′′ = r = OB′, deci triunghiul OB′Q′ este
un triunghi dreptunghic isoscel cu catetele r. Aceeaşi afirmaţie este adevărată şi
pentru triunghiul P ′A′O. Deoarece catetele celor două triunghiuri sunt paralele
două câte două, la fel vor fi şi ipotenuzele, ceea ce demonstrează concluzia. Mai
mult, rezultă chiar că O este tocmai mijlocul segmentului [P ′Q′].

Soluţia 2:
Fie B′, respectiv A′ proiecţiile lui O pe catetele AC, respectiv BC, iar {A′′} =
BC ∩ OQ şi {B′′} = AC ∩ OP . Observăm că m(∠BA′′Q) = 90◦ − 1

2
m(∠B) >

45◦ = m(∠BCO), deci A′′ ∈ [BC]. Deoarece [BO] este bisectoare şi ı̂nălţime ı̂n
triunghiul A′′BQ, rezultă că acest triunghi este isoscel. Atunci [BO] este şi me-
diană, deci A′′O = OQ. Deoarece QQ′, OB′ şi BC sunt perpendiculare pe AC,
ele sunt paralele, deci A′′CQ′Q este trapez (dreptunghic) ı̂n care [OB′] este linie
mijlocie. Atunci dreapta OB′ este linia mijlocie a triunghiului CP ′Q′, deci trece
prin mijlocul lui [P ′Q′]. Analog se arată că şi OA′ trece prin mijlocul lui [P ′Q′].
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Ori, cum cele două drepte se intersectează ı̂n O, rezultă că O este chiar mijlocul
segmentului [P ′Q′].

Soluţia 3: (dată de Majoros Csilla, ı̂n cadrul concursului KöMaL)
Considerăm simetricele punctelor A, B, C faţă de O. Triunghiul A′B′C ′ astfel
obţinut ı̂l are tot pe O drept centru al cercului ı̂nscris, iar cercul ı̂nscris coincide
cu cercul ı̂nscris ı̂n triunghiul ABC (deoarece simetricul faţă de O al unui punct
de pe acest cerc este tot pe cerc). Fie E, F, G, H, M şi N punctele de intersecţie
dintre laturile triunghiului ABC şi cele ale triunghiului A′B′C ′ ca ı̂n figura de mai
jos.

Punctul G este simetricul lui E faţă de O deoarece E este intersecţia dreptelor AB
şi A′C ′, iar G este intersecţia dintre simetricele acestor drepte faţă de O. Analog,
F şi H sunt simetrice faţă de O şi M, N sunt simetrice fată de O. Atunci AEA′G
şi BFB′H sunt paralelograme şi totodată patrulatere circumscriptibile, deci sunt
romburi. Rezultă că diagonalele lor sunt perpendiculare, deci AA′ ⊥ EG, de unde
m(∠EOA) = 90◦, adică punctul E coincide cu punctul P din enunţ. Analog,
BB′ ⊥ FH, de unde m(∠FOB) = 90◦, deci F coincide cu Q.
Patrulaterul CMC ′N este dreptunghi şi totodată patrulater circumscriptibil, deci
pătrat, adică proiecţiile punctelor P şi Q pe catetele triunghiului ABC sunt:
P ′ = M şi Q′ = N . Acestea sunt simetrice faţă de O, deci P ′, O şi Q′ nu nu-
mai că sunt coliniare, dar O este chiar mijlocul segmentului [P ′Q′].

Soluţia 4 (dată de Ana-Iulia Ciupală)
Dacă notăm cu B = m(∠ABC), atunci m(∠BQO) = 90◦−B

2
, iar m(∠AQQ′) = B.

Atunci m(∠OQQ′) = 180◦ −m(∠BQO) −m(∠AQQ′) = 90◦ − B
2

= m(∠BQO),
deci (QO este bisectoarea exterioară a unghiului ∠AQQ′. Deoarece O se află
pe bisectoarea interioară a unghiului ∠Q′AQ, O este centrul cercului ex̂ınscris
triunghiului AQQ′, deci (Q′O este bisectoare exterioară a unghiului AQ′Q, deci
bisectoare interioară a unghiului ∠CQ′Q. Rezultă că m(∠CQ′O) = 45◦. Dar şi
m(∠OCQ′) = 45◦, deci m(∠COQ′) = 90◦. Analog se arată că m(∠P ′OC) = 90◦,
deci punctele P ′, O, Q′ sunt coliniare.
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