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 ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Έστω ο κύκλος C: (χ-2)
2
+ψ

2
=1 και το σημείο Ρ(1,3). Να βρεθούν οι εξισώσεις 

των εφαπτόμενων του κύκλου C που άγονται από το σημείο Ρ. 

 
2. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου ο οποίος: 
      α) Έχει διάμετρο το ΑΒ με Α(3,2) και Β(-1,6) 
      β) Έχει κέντρο το Κ(-2,3) και εφάπτεται στην ευθεία ε: χ-ψ-2=0 

      γ) Διέρχεται από τα Α(3,1) και Β(-1,3) και το κέντρο του είναι σημείο της  
          ε: 3χ-ψ-2=0 
      δ) Διέρχεται από το Α(1,2) και εφάπτεται στην ευθεία ε: 2χ-3ψ-18=0 στο σημείο  
          της Β(3,-4) 

 
3. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που εφάπτεται στις ευθείες ε1: χ+ψ+4=0, 

ε2: 7χ-ψ+4=0 και έχει το κέντρο του στην ευθεία ε3: 4χ+3ψ-2=0. 
 

4. Από το σημείο Μ(-3,-8) φέρνουμε τις εφαπτόμενες στον κύκλο  
      C: χ

2
+ψ

2
+8χ+2ψ-8=0 και έστω Α,Β τα σημεία επαφής. 

      α) Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόμενων αυτών.  
      β) Να βρεθεί το μήκος των ΜΑ και ΜΒ.  

      γ) Αν Κ είναι το κέντρο του C, να δειχθεί ότι η ευθεία ΜΚ είναι μεσοκάθετη του  
          τμήματος ΑΒ.  
 
5. Θεωρούμε τον κύκλο C: (χ-2)

2
+(ψ-4)

2
=10 και το σημείο Α(1,2).  

α) Να δειχθεί ότι το σημείο Α είναι εσωτερικό του κύκλου.  
β) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας (ε) που διέρχεται από το Α και ορίζει με τον  
    κύκλο χορδή με μέσο το Α. 
 

6. Δίνονται δύο κύκλοι C1 και C2 που διέρχονται από το σημείο Α(14,2), έχουν τα 

κέντρα τους στην ευθεία ε: ψ=
2

1
χ και εφάπτονται του άξονα xx . Να βρεθούν: 

α) Οι εξισώσεις τους  

β) Η εξίσωση της άλλης κοινής τους εφαπτομένης. 
   
7. Δίνονται οι κύκλοι C1: χ

2
+ψ

2
-10χ+16=0 και C2: χ

2
+ψ

2
-6ψ+5=0.  

α) Να βρεθεί η σχετική θέση των δύο κύκλων. 

β) Να βρεθούν οι κοινές εφαπτόμενες των C1,C2.  
  

8. Έστω ο κύκλος C: χ
2
+ψ

2
-4=0. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου 

Η οποία: 
α) Είναι παράλληλη προς την ε1: 3χ+ψ+5=0.  

β) Σχηματίζει με τον άξονα xx  γωνία ίση με .
3

2
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9. Έστω η εξίσωση  χ
2
+ψ

2
+4λχ+3λψ-25(λ+1)=0, λ  . 

α) Να βρεθούν οι τιμές του λ  , έτσι ώστε η εξίσωση να παριστάνει κύκλο.  
β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε: 4χ+3ψ-25=0 είναι εφαπτομένη κάθε κύκλου που  
     έχει ως εξίσωση την παραπάνω. 
γ) Να βρείτε τις εξισώσεις των παραπάνω κύκλων που εφάπτονται στην ευθεία  
     ε1: ψ-7=0. 

 

10.  Έστω η εξίσωση  χ
2
+ψ

2
-(2λ+1)χ+(3λ

2
-2)ψ-3λ

2
+4λ- 1=0  (1), λ  . 

α) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του λ  , η εξίσωση (1) παριστάνει κύκλο.  
β) Να αποδειχθεί ότι οι κύκλοι που παριστάνει η (1) για κάθε λ  , διέρχονται 
     από σταθερό σημείο.  

γ) Να βρεθεί η εξίσωση της γραμμής στην οποία ανήκουν για κάθε λ   τα  
    κέντρα των κύκλων της εξίσωσης (1).  

 
11.  Ευθεία ε στρέφεται περί την αρχή των αξόνων και τέμνει τον κύκλο  
      C: (χ-8)

2
+ψ

2
=64. Να αποδειχθεί ότι το μέσο Μ των χορδών οι οποίες ορίζονται  

      από την ε και τον C, κινείται σε κύκλο από τον οποίο έχει εξαιρεθεί ένα σημείο.  

 
12.  Ένας κύκλος έχει κέντρο Κ(1,2) και διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Αν Ρ 
      σημείο του κύκλου, να δείξετε ότι το μέσο Μ του ΚΡ κινείται σε κύκλο. 
 

13.  Έστω τα σημεία Α(0,3) και Β(0,-3). Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων  
      Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει:   (ΜΑ)

2
+(ΜΒ)

2
=50. 

 
14.  Δίνεται ο κύκλος C: χ

2
+ψ

2
=α

2
 και οι ευθείες ε,η εφαπτόμενες του κύκλου στα  

      σημεία Α(-α,0) και Α(α,0). Αν ζ η εφαπτομένη του C στο τυχαίο σημείο Ρ(χ1,ψ1) 
      και Σ,Τ τα σημεία τομής της ζ με τις ε και η αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι  

      ,90ˆ   όπου Ο η αρχή των αξόνων. 

 


