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1. Να ϐρείτε την εξίσωση του κύκλου σε καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις :
Η ευθεία  εφάπτεται

Η εξίσωση του κύκλου

του κύκλου (K, ρ) αν

µε κέντρο το

K(x0 , y0 ) και
ακτίνα ρ > 0, είναι :

(x − x0 )2 + (y −
y0 )2 = ρ2 .

(αʹ) ΄Οταν έχει κέντρο το σηµείο O(0, 0) και διέρχεται από το σηµείο A(−1, 3).
(ϐʹ) ΄Οταν έχει κέντρο το σηµείο O(0, 0) και εφάπτεται της ευθείας
 : x + y − 2 = 0.

και µόνο αν

d(K, ) = ρ.

(γʹ) ΄Οταν έχει κέντρο το σηµείο K(−1, −1) και διέρχεται από το σηµείο
A(4, −3).
(δʹ) ΄Οταν έχει κέντρο το σηµείο K(−3, 1) και εφάπτεται της ευθείας
 : 4x − 3y + 5 = 0.

΄Οταν ένας κύκλος

(εʹ) ΄Οταν έχει διάµετρο το ευθύγραµµο τµήµα AB, µε A(1, 3) και B(−3, 5).

σηµεία τότε το κέντρο

(ϛʹ) ΄Οταν έχει κέντρο το σηµείο K(−2, 3) και εφάπτεται στον άξονα x0 x.

διέρχεται από δύο

του ϐρίσκεται στην
µεσοκάθετο της

(Ϲʹ) ΄Οταν διέρχεται από τα σηµεία A(−1, 2) και B(2, 3) και το κέντρο του
είναι στον άξονα y0 y.

χορδής που ορίζουν
αυτά τα σηµεία.

(ηʹ) ΄Οταν διέρχεται από τα σηµεία A(1, 1), B(1, −1) και Γ(2, 0).
Κάθε κύκλος έχει

2. ∆ίνεται η εξίσωση x2 + y2 − 4x + 2y + 1 = 0.

εξίσωση της µορφής

x2 + y2 + Ax +
By + Γ = 0, µε
A2 + B2 − 4Γ > 0
και αντιστρόφως κάθε
εξίσωση της παραπάνω
µορφής παριστάνει

(αʹ) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο C του οποίου
να ϐρείτε το κέντρο και την ακτίνα του.
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι το σηµείο A(3, 0) είναι εσωτερικό σηµείο του κύκλου

C.
(γʹ) Να ϐρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το A(3, 0) και ορίζει
χορδή του κύκλου C, στην οποία το A είναι το µέσο της .

κύκλο µε κέντρο
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3. ∆ίνεται η εξίσωση x2 + y2 − 2x − 1 = 0.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο C του οποίου
να ϐρείτε το κέντρο και την ακτίνα του.
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι η ευθεία  : y = x − 3 εφάπτεται του κύκλου C και
στη συνέχεια να ϐρείτε το σηµείο επαφής τους.
4. ∆ίνονται οι κύκλοι : C1 : x2 + y2 = 9 και C2 : (x − 3)2 + (y − 4)2 = 4.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι C1 και C2 εφάπτονται εξωτερικά.
(ϐʹ) Να ϐρείτε τις συντεταγµένες του σηµείου επαφής.
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5. ∆ίνεται ο κύκλος C : x2 + y2 = 25 και το σηµείο P(7, 1).

Η εφαπτοµένη του

(αʹ) Να αποδείξετε ότι το σηµείο P είναι εξωτερικό σηµείο του κύκλου C.
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι οι εφαπτοµένες, από το σηµείο P προς τον κύκλο C,
είναι µεταξύ τους κάθετες.

√
6. ∆ίνεται ο κύκλος C µε κέντρο K(2, 0) και ακτίνα ρ = 10.
Αν το A(3, µ), µε µ > 0, είναι σηµείο του κύκλου C, να ϐρείτε :
(αʹ) την εξίσωση του κύκλου C και τον αριθµό µ,
(ϐʹ) την εξίσωση της εφαπτοµένης  του C στο σηµείο του A,
(γʹ) τις συντεταγµένες του αντιδιαµετρικού σηµείου A0 του A.
7. Να ϐρείτε τις εξισώσεις των εφαπτοµένων του κύκλου C : x2 +y2 −2x+4y = 0,
οι οποίες είναι κάθετες στην ευθεία η : x − 2y + 2021 = 0.
8. ∆ίνεται ο κύκλος C : (x − 1)2 ) + y2 = 4. Να ϐρείτε τις εξισώσεις των εφαπτοµένων του κύκλου C οι οποίες διέρχονται από το σηµείο Σ(3, 3).
9. ∆ίνεται η εξίσωση x2 + y2 − 2αx + 4y + 2α = 0, όπου α ∈ R.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε α ∈ R.
(ϐʹ) Να ϐρείτε τις τιµές του πραγµατικού αριθµού α έτσι, ώστε η ακτίνα του
κύκλου αυτού να είναι ίση µε 2.
(γʹ) Να ϐρείτε τον πραγµατικό αριθµό α έτσι, ώστε το κέντρο του κύκλου να
ϐρίσκεται στην ευθεία µε εξίσωση  : 5x + 3y + 1 = 0.
(δʹ) Να ϐρείτε τον πραγµατικό αριθµό α έτσι, ώστε ο κύκλος να διέρχεται
από την αρχή των αξόνων.
10. Θεωρούµε έναν πληθυσµό από 1999 µυρµήγκια. Κάθε µυρµήγκι χαρακτηϱίζεται από έναν αριθµό n = 1, 2, 3, . . . , 1999 και κινείται επάνω στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy διαγράφοντας µια τροχιά µε εξίσωση

(x − 1)2 + y 2 = 2n(x + y − 1).
Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) η τροχιά κάθε µυρµηγκιού είναι κύκλος και να ϐρείτε τις συντεταγµένες
του κέντρου του,
(ϐʹ) κατά την κίνηση τους όλα τα µυρµήγκια διέρχονται από ένα σταθερό
σηµείο Α (που είναι η ϕωλιά τους) και να ϐρείτε τις συντεταγµένες του
σηµείου Α,
(γʹ) οι τροχιές όλων των µυρµηγκιών εφάπτονται της ευθείας µε εξίσωση
x + y − 1 = 0 στο σηµείο Α.
¨Καµία ανθρώπινη δραστηριότητα δεν µπορεί να ονοµαστεί επιστήµη αν δεν µπορεί
να στηριχτεί στα Μαθηµατικά¨.
Da Vinci, Leonardo, 1452 − 1519, Ιταλός Ϲωγράφος.
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κύκλου

C : x2 + y2 = ρ2 ,
στο σηµείο του

A(x1 , y1 ) έχει
εξίσωση

x1 x + y1 y = ρ2 .

