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κοπόρ ηνπ καζήκαηνο, είλαη ε απόδεημε ηνπ ηύπνπ ηεο εθαπηνκέλεο θύθινπ 222 yx:C   ζε έλα 

ζεκείν ηνπ )y,x( 11 . 

 

τόσοι 

 

α) Η εθαξκνγή ηεο γλωζηήο από ηελ Γεωκεηξία ηδηόηεηαο ηεο εθαπηνκέλεο.  

β) Η ρξεζηκνπνίεζε πξνεγνύκελωλ γλώζεωλ από ηα θεθάιαηα ηωλ Δηαλπζκάηωλ θαη ηεο Επζείαο. 

 

Έιεγρνο πξνεγνύκελωλ γλώζεωλ. 

► Θα δεηεζεί ε εμίζωζε επζείαο πνπ δηέξρεηαη από γλωζηό ζεκείν θαη 

     α) έρεη γλωζηό ζπληειεζηή δηεύζπλζεο. 

     β) δελ νξίδεηαη ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο. 

► Θα δεηεζεί λα αλαθεξζεί ε ηδηόηεηα πνπ έρεη ε εθαπηόκελε θύθινπ ζε έλα ζεκείν ηνπ. 

 

 

2) Γπαστηπιότητερ 

 

Σν κάζεκα αξρίδεη κε ηνλ έιεγρν ηωλ πξνεγνύκελωλ γλώζεωλ. 

 

Α) Θα δίλεηαη ν θύθινο κε εμίζωζε 25yx:C 22   θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα βξεζεί ε εμίζωζε ηεο 

εθαπηνκέλεο θύθινπ ζηα ζεκεία ηνπ )5,0(),0,5(),4,3(  . 

Β) Θα γίλεη απόδεημε ηνπ ηύπνπ ηεο εθαπηνκέλεο. 

Γ) Θα δεηεζεί εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ ζηα ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο Α). 

 

3) Αξιολόγηση τος μαθήματορ 

 

Α) Θα δεηεζεί ε εθαξκνγή ηωλ ηύπωλ γηα ηνλ θύθιν κε εμίζωζε 13yx 22  , ζηα ζεκεία ηνπ 

)13,0(),0,13(),3,2(   . 

Β) Θα γίλεη αλαθνξά ζηελ εύξεζε εθαπηόκελεο ζε ζεκείν θύθινπ, κε θέληξν δηαθνξεηηθό από ην 

)0,0(O  θαη ζα γίλεη εθαξκνγή, γηα ηε εύξεζε ηεο εθαπηόκελεο ηνπ θύθινπ: 

10)2y()1x(:C 22   ζην ζεκείν ηνπ )1,2(A . 

 



 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 
Γπαστηπιότητα 1 

Δίλεηαη ν θύθινο 25yx:C 22  , λα βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ εθαπηόκελώλ ηνπ θύθινπ C  ζηα 

ζεκεία )5,0(),0,5(),4,3(  . 

 

Γπαστηπιότητα 2 

Να απνδεηρηεί όηη ε εθαπηόκελε ζην θύθιν 222 yx:C   ζην ζεκείν ηεο )y,x( 11 , έρεη εμίζωζε 
2

11 yyxx  . 

 

Γπαστηπιότητα 3 

Δίλεηαη ν θύθινο 13yx:C 22  . Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ εθαπηόκελώλ  ηνπ ζηα ζεκεία ηνπ 

)13,0(),0,13(),3,2(  . 

 

Γπαστηπιότητα 4 

Δίλεηαη ν θύθινο 10)2y()1x(:C 22  . Να βξεζεί ε εμίζωζε ηεο εθαπηόκελεο ζην ζεκείν ηνπ 

)1,2( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


