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1. Αν δ είναι η απόσταση του κέντρου του κύκλου (O, ρ) από την ευθεία , να
συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

Ονοµασία ευθείας
ως προς κύκλο

Σχήµα

Σχέση
δ και ρ

Αριθµός κοινών
σηµείων κύκλου
και ευθείας

Μία ευθεία και ένας
κύκλος έχουν το πολύ
δύο κοινά σηµεία.
(Θεώρηµα, σελίδα 67)

Η ακτίνα που

Η ευθεία 
είναι εφαπτοµένη
του κύκλου

καταλήγει στο σηµείο
επαφής είναι κάθετη
στην εφαπτοµένη.

δ>ρ
Η εφαπτοµένη του
κύκλου σε κάθε σηµείο
του είναι µοναδική.

2. ∆ίνεται κύκλος µε κέντρο O και ακτίνα ρ = 6. ΄Εστω d η απόσταση του
κέντρου O του κύκλου από µια ευθεία (). Να ϐρείτε τη σχετική ϑέση του
κύκλου και της ευθείας () στις εξής περιπτώσεις :
(αʹ) d = 3

(ϐʹ) d = 6

(γʹ) d = 9
(Τράπεζα ϑεµάτων)

Τα εφαπτόµενα
τµήµατα κύκλου, που
άγονται από σηµείο
εκτός αυτού είναι ίσα

3. Στο διπλανό σχήµα οι ευθείες AE,
E∆ και ∆B είναι εφαπτοµένες του
κύκλου. Να αποδείξετε ότι :

µεταξύ τους.
(Θεώρ. ΙΙ, σελίδα 68)

(αʹ) AE + B∆ = E∆,
(ϐʹ) A∆ + BE < 3E∆.
Νικόλαος ∆. Κατσίπης
www.nikolaoskatsipis.gr

1

Σχ. ΄Ετος 2021-2022

Γεωµετρία Α΄ Λυκείου

Αν P είναι ένα
εξωτερικό σηµείο ενός
κύκλου µε κέντρο O,
τότε η διακεντρική
ευθεία του PO:
είναι µεσοκάθετος της

4.

Γενικό Λύκειο Θήρας

Από εξωτερικό σηµείο P ενός
κύκλου (O, ρ) ϕέρνουµε τα εφαπτόµενα τµήµατα PA και PB. Αν M
είναι ένα τυχαίο εσωτερικό σηµείο του
ευθύγραµµου τµήµατος OP, να αποδείξετε ότι :

χορδής του κύκλου µε
άκρα τα σηµεία
επαφής
και διχοτοµεί τη γωνία

(αʹ) τα τρίγωνα PAM και PMB είναι
ίσα,

b = MBO
b .
(ϐʹ) MAO

των εφαπτόµενων
τµηµάτων και
τη γωνία των ακτίνων
που καταλήγουν στα

5. ∆ίνονται οι κύκλοι (K, R) και (Λ, ρ), µε R = 5 και ρ = 3. Αν δ = KΛ η
διάκεντρος των δύο κύκλων, να συµπληρώσετε τον πίνακα :

σηµεία επαφής.
(Πόρισµα, σελίδα 68)

Η διάκεντρος δύο

∆ιάκεντρος
δ

Σχέση των δ,
R-ϱ, R+ρ

Κοινά σηµεία
των δύο κύκλων

Θέση των
δύο κύκλων

τεµνόµενων κύκλων
είναι µεσοκάθετος της

8

κοινής χορδής τους.
(Θεώρηµα, σελίδα 70)
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Στην περίπτωση που
οι κύκλοι έχουν ίσες
ακτίνες, τότε και η
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κοινή χορδή είναι
µεσοκάθετος της

1

διακέντρου.
(Παρατήρηση, σελίδα
70)

4
6. Στο διπλανό σχήµα η κοινή εφαπτοµένη των δύο κύκλων στο κοινό τους
σηµείο Γ τέµνει την µία από τις δύο
κονές εξωτερικές εφαπτοµένες στο σηµείο ∆. Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) AA0 = BB0 ,
(ϐʹ) το σηµείο ∆ είναι το µέσο του
ευθύγραµµου τµήµατος AA0 ,

b είναι ορθή.
(γʹ) η γωνία K∆Λ
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