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Problema 4. Fie ABC un triunghi ascuţitunghic. Perpendiculara din B pe AC
intersectează cercul de diametru [AC] ı̂n punctele P şi Q, iar perpendiculara din C
pe AB intersectează cercul de diametru [AB] ı̂n punctele R şi S. Demonstraţi că
punctele P,Q,R, S sunt conciclice şi că centrul cercului care conţine aceste patru
puncte este A.

∗ ∗ ∗ 1

Soluţia 1:

Fie D piciorul ı̂nălţimii din A şi H ortocentrul triunghiului ABC.
Deoarece m(∠ADB) = 90◦, cercul de diametru [AB] trece prin D. Scriind ı̂n două
moduri puterea punctului H faţă de cercul de diametru [AB] obţinem HS ·HR =
HA ·HD. Analog, D se află şi pe cercul de diametru [AC], iar din puterea lui H
faţă de acest cerc rezultă HP ·HQ = HA ·HD. Prin urmare HP ·HQ = HR ·HS
şi, cum H ∈ [PQ]∩ [RS], din reciproca teoremei puterii punctului (vezi Observaţia
(4) de la pagina 2 din materialul teoretic), rezultă că punctele P,Q,R, S sunt con-
ciclice.

Acelaşi lucru spus mai pe scurt: AD este axa radicală a cercurilor de diametre
[AB] şi [AC], deci H ∈ AD are aceeaşi putere faţă de cele două cercuri.

În plus, deoarece [AB] este diametru şi RS ⊥ AB rezultă că AB este mediatoarea
lui [RS]. Analog, AC este mediatoarea lui [PQ]. Cum centrul cercului care trece
prin P,Q,R, S trebuie să se afle atât pe mediatoarea lui [PQ], cât şi pe cea a lui
[RS], rezultă că acest centru este AB ∩ AC = {A}.

1Preluată de pe http://yufeizhao.com/olympiad/power of a point sol.pdf



Soluţia 2: (schiţă)
• Se arată uşor că AP = AQ şi AR = AS.
• Unghiul ∠ARB este ı̂nscris ı̂n semicercul de diametru [AB], deci m(∠ARB) =
90◦ (şi analog pentru ∠APC).
• Notând cu B′, C ′ picioarele ı̂nălţimilor din B, respectiv C, din teorema catetei,
AP 2 = AB′ · AC şi AR2 = AC ′ · AB.
• Patrulaterul BCB′C ′ fiind inscriptibil (̂ın cercul de diametru [BC]), din puterea
punctului A faţă de acest cerc rezultă AB′ ·AC = AC ′ ·AB adică AP 2 = AR2, de
unde AQ = AP = AR = AS şi concluzia.

(̂In loc de inscriptibilitatea patrulaterului BCB′C ′ şi puterea punctului se putea
folosi asemănarea ∆AB′C ′ ∼ ∆ACB sau observa că AB′ ·AC = AB cosA ·AC =
AB · AC ′.)
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