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Ενότητα :  Προτάσεις στο κύκλο 
       Σύγκριση τόξων –χορδών-αποστημάτων 

 

Α. Το απόστημα και ο φορέας του 

Πρόταση 0. Ο φορέας του αποστήματος μιας χορδής διχοτομεί τις δύο επίκεντρες 

 γωνίες που βαίνουν στα δύο τόξα της χορδής, την χορδή και τα τόξα, που 

 ορίζει η χορδή.            (Πόρισμα ΙΙ σελ.  45) 

Β. Σύγκριση τόξων 

Πρόταση 1.:  Δύο τόξα ενός κύκλου ή ίσων κύκλων είναι ίσα αν και μόνο αν οι επίκεντρες 

 γωνίες που βαίνουν σε αυτά είναι ίσα.           (Θεώρημα Ι σελ. 23) 

Πρόταση 2:` Δύο ομοειδή
1
 τόξα ενός κύκλου ή ίσων κύκλων  είναι ίσα αν και μόνο αν οι 

 αντίστοιχες χορδές τους είναι ίσες 

  (Ευθύ   Πόρισμα IV σελ 37, αντίστροφα   Πορίσματα ΙΙΙ και IV σελ.  41). 

 

Γ. Σύγκριση   χορδών 

Πρόταση 3 Δύο χορδές του ίδιου κύκλου ή ίσων κύκλων είναι ίσες, αν και μόνο αν είναι 

 χορδές  δύο ομοειδών
1
 τόξων. 

       (Ευθύ Πορίσματα III και IV σελ. 41 αντίστροφο Πόρισμα IV σελ.  37) 

Πρόταση 4: Δύο χορδές, ενός κύκλου ή ίσων κύκλων, είναι ίσες,  αν και μόνο αν έχουν 

 ίσα αποστήματα.         (Θεώρημα ΙΙΙ σελ.  46) 

 

 

Ασκήσεις 

69. Ακολουθούμε την εξής κατασκευαστική διαδικασία : 
α. Παίρνομε τυχαία γωνία ˆ , και τυχαία ημιευθεία Ρζ, 
β. Με τον διαβήτη χαράσσομε κύκλο C1, με κέντρο το Ο και τυχαία ακτίνα, που 
τέμνει τις Οχ, Οψ στα Α, Β αντίστοιχα, 
γ. Με κέντρο το Ρ και ακτίνα ΟΑ γράφομε κύκλο C2, που τέμνει την Ρζ στο Κ, 
δ. Με κέντρο το Κ και ακτίνα ΑΒ γράφομε κύκλο C3 που τέμνει τον C2  στο Λ.  
Εξετάστε και εξηγήστε αν οι γωνίες ψΟ̂χ  και ΛΡ̂Κ  είναι ίσες. 

70. Να βρείτε με τον διαβήτη και το χάρακα το μέσο ενός τόξου ΑΒ σε κύκλο (Ο,ρ). 
Δικαιολογήστε την διαδικασία. 

71. Σε μια ευθεία ε παίρνουμε δύο σημεία Α, Β και με διάμετρο ΑΒ=2ρ γράφουμε 
κύκλο κέντρου Ο. Γράφουμε , επίσης τους κύκλους (Α, ρ) και (Β, ρ). Αν Γ, Δ είναι 
τα σημεία τομής των κύκλων αυτών με το πρώτο κύκλο να δείξετε ότι ˆ ˆ  . 

72. Δύο ίσες χορδές ΑΒ και ΓΔ ενός κύκλου τέμνονται εντός του κύκλου σε σημείο Μ. 
Να αποδείξετε ότι η ευθεία στην οποία βρίσκεται η διχοτόμος της μιας γωνίας των 
χορδών διέρχεται από το κέντρο του κύκλου. 

73. Θεωρούμε δύο ίσους κύκλους με κέντρα Κ και Λ και από το μέσο Μ της ΚΛ 
φέρνουμε μια ευθεία , που τέμνει τον ένα κύκλο στα Α, Β και τον άλλο στα Γ, Δ..  
Να δείξετε ότι ΑΒ = ΓΔ. 

                                                 
1
 Μικρότερα (κυρτογώνια) και τα δύο ή μεγαλύτερα ( μη κυρτογώνια) και τα δύο, από ημικύκλιο 



 

 

74. Δίνεται κύκλος (Ο, R  ), ένα σημείο Μ εκτός αυτού και τα ΜΑ, ΜΒ εφαπτόμενα 
από το Μ προς το κύκλο τμήματα. Το τμήμα ΜΟ τέμνει το κύκλο στο Λ και η 
εφαπτόμενη του κύκλου στο Λ τέμνει τις ΜΑ , ΜΒ στα Γ και Δ αντίστοιχα. Να 
αποδείξετε ότι : 
α. το τρίγωνο ΜΓΔ είναι ισοσκελές, 
β. η περίμετρος του τριγ. ΜΓΔ ισούται με 2ΜΑ. 

75. Δύο κύκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο Α. Φέρνουμε την κοινή 
εξωτερική εφαπτόμενη ΒΓ. Ένα η εφαπτόμενη των κύκλων στο Α τέμνει την ΒΓ στο 
Μ να αποδείξετε ότι : 
α. τα σημεία Α, Β, Γ, βρίσκονται σε κύκλο που εφάπτεται στην διάκεντρο ΚΛ,  
β. ΒΓ < 2ΚΛ. 

76. Δύο κύκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο Α. Θεωρούμε την ΒΓ μια 
κοινή εξωτερική τους εφαπτομένη (το Β στον κύκλο (Κ,R) και το Γ στο (Λ,ρ)) και 
Μ το σημείο τομής της κοινής εσωτερικής εφαπτομένης με την ΒΓ.  Να δείξετε ότι  
α. οι ΚΜ, ΛΜ είναι κάθετες και  διχοτομούν τις γωνίες ˆΒΚΑ  και ˆΓΛA , 
β. ΑΒ  ΑΓ. 


