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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 

1ον  ΚΥΚΛΟΣ 

1) Να βξεζεί ε εμίζωζε θύθινπ πνπ έρεη δηάκεηξν ΑΒ κε Α(5,-1), Β(-3,7). 
2) Να βξεζεί ε εμίζωζε ηεο πεξηθέξεηαο κε θέληξν Κ(2,4) θαη εθάπηεηαη ηεο επζείαο (ε): 3x+4y-12=0. 
3) Να βξεζεί ε εμίζωζε θύθινπ πνπ δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(0,1), Β(0,6) θαη Γ(3,0). 
4) Να βξεζεί ε εμίζωζε θύθινπ πνπ είλαη πεξηγεγξακκέλνο ζην ηξίγωλν: 

i) κε θνξπθέο Α(1,7), Β(8,6) θαη Γ(7,1), 
ii) κε εμηζώζεηο πιεπξώλ x+y=2, y=2x-1 θαη x-3y=3. 

5) Να βξεζεί ε εμίζωζε θύθινπ πνπ δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(0,-3), Β(4,0) θαη έρεη ην θέληξν ηεο ζηελ 
επζεία x+2y=0. 

6) Να βξείηε ηελ εμίζωζε ηνπ θύθινπ πνπ έρεη ην θέληξν ηνπ ζηελ επζεία x+y=0 θαη δηέξρεηαη από ηα 
ζεκεία ηνκήο ηωλ πεξηθεξεηώλ: 
(c1): (x-1)2+(y+5)2=50 θαη  

(c2): (x+1)2+(y+1)2=10. 

7) Να βξείηε ηελ εμίζωζε ηνπ θύθινπ πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(1,-1) θαη από ηα ζεκεία ηνκήο ηωλ 
πεξηθεξεηώλ: 
(c1): x

2+y2+2x-2y-23=0 θαη  

(c2): x
2+y2-6x+12y-35=0. 

8) Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ εθαπηόκελωλ πνπ άγνληαη από ηελ αξρή Ο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλ/λωλ 

ζηελ πεξηθέξεηα   x2+y2-6x-2y+
37

81
=0. 

9) Να     δείμεηε      όηη     ε     πεξηθέξεηα x2+y2-4x-2y+4=0 εθάπηεηαη ζηνλ άμνλα x΄Ox. Μεηά λα βξείηε ηηο 
εμηζώζεηο ηωλ εθαπηόκελωλ απηήο ζηα ζεκεία (1,1) θαη (2,2) θαη ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ πνπ 
ζρεκαηίδεηαη από απηέο θαη ηνπο άμνλεο. 

10) Να βξείηε ην θR, ώζηε ην κήθνο ηνπ εθαπηόκελνπ ηκήκαηνο πνπ άγεηαη από ην ζεκείν Α(5,4) πξνο 
ηελ πεξηθέξεηα x2+y2+2θy=0 λα είλαη 1. 

11) Γείμηε όηη νη πεξηθέξεηεο x2+y2-4x+2y+1=0 θαη x2+y2+2x-6y+1=0 εθάπηνληαη εμωηεξηθά θαη λα βξείηε ηηο 
ζπλ/λεο ηνπ ζεκείνπ επαθήο Α. Μεηά λα βξείηε ηελ εμίζωζε ηεο πεξηθέξεηαο πνπ εθάπηεηαη ηωλ 
παξαπάλω πεξηθεξεηώλ ζην Α θαη δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β(3,2). 

12) Να βξεζεί ε κεγαιύηεξε θαη ε κηθξόηεξε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Μ(10,7) από ηελ πεξηθέξεηα x2+y2-4x-
2y-20=0. 

13) Έζηω α, β ζηαζεξνί ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Να βξείηε ηνλ γ.η. ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ηωλ επζεηώλ  
(ε1): xζπλζ+yεκζ=α θαη (ε2): xεκζ-yζπλζ=β, όηαλ ην ζ κεηαβάιιεηαη. 

14) Να βξεζεί ν γ.η. ηωλ θέληξωλ ηωλ πεξηθεξεηώλ x2+y2-2αx-2βy+4=0, εάλ μέξνπκε έλα εμ’ απηώλ, ην 
(6,2) θαη όηη ν γ.η. είλαη πάλω ζε επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή Ο. 

15)  Σην επίπεδν ζεωξνύκε νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλωλ xOy θαη ζεκείν Α ηέηνην ώζηε 3


OA . Να 

βξεζεί ν γ.η. ηωλ ζεκείωλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ, ηέηνηα ώζηε .7)2( 


OAOMOM  

16) Να βξεζεί ην ζπλεκίηνλν ηεο γωλίαο ππό ηελ νπνία θαίλεηαη ν θύθινο θέληξνπ Κ(4,5) θαη ξ=1, από ηελ 
αξρή Ο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλ/λωλ. 

17) Να νξίζεηε ηελ εμίζωζε ηεο επζείαο ε νπνία δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(1,4) θαη κε ηνλ θύθιν (c): (x-
2)2+(y-2)2=10 νξίδεη ρνξδή ΒΓ πνπ έρεη κέζνλ ην Α. 

18) Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγωλν ΑΒΓ πιεπξάο α= 3 . Να βξεζεί ν γ.η. ηωλ ζεκείωλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ, 

ηέηνηα ώζηε .
8
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MMAMBMAMA  

19) Γίλεηαη ξόκβνο ΑΒΓΓ κε Α=600 θαη πιεπξάο α. 
a) Να βξείηε ηνλ γ.η. ηωλ ζεκείωλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ, γηα ηα νπνία ηζρύεη 

23)( 

MMMBMA , όπνπ θR+, 

b) λα ππνινγίζεηε ην θ, ώζηε ην ζεκείν Α λα είλαη ζεκείν ηνπ παξαπάλω γ.η., 

c) λα δείμεηε όηη ππάξρεη ζεκείν Σ ηνπ επηπέδνπ, ηέηνην ώζηε 


 042 BA , 

d) Να βξείηε ηνλ γ.η. ηωλ ζεκείωλ Ρ(x,y) ηνπ επηπέδνπ, γηα ηα νπνία ηζρύεη 

 342 BA . 
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20) Γίλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγωλν ΑΒΓ πιεπξάο α. Να βξεζεί ν γ.η. ηωλ ζεκείωλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ, ηέηνηα 

ώζηε .)(4 2


MMAMMBMBMA  

21) Να βξεζνύλ νη ηηκέο ηνπ ιR, ώζηε ε εμίζωζε: (Cι): x
2+y2-2ιx-2(ι+1)y+4ι2-ι+2=0  

λα παξηζηάλεη θύθιν. Σηελ ζπλέρεηα λα δείμεηε όηη ν γ.η. ηωλ θέληξωλ ηωλ παξαπάλω θύθιωλ όηαλ ην ι 

κεηαβάιιεηαη, είλαη επζύγξακκν ηκήκα κήθνπο 
2

2
. 

22) Γίλεηαη ε εμίζωζε: 
(Cι): x

2+y2+4ιx-2(ι-2)y+4(ι2-ι+1)=0.     (1) 

i) Να δείμεηε όηη ε (1) παξηζηάλεη θύθιν, ιR*, 
ii) λα βξείηε ηνλ γ.η. ηωλ θέληξωλ ηωλ παξαπάλω θύθιωλ, 
iii) γηα πνηά ηηκή ηνπ ι ν θύθινο πνπ πξνθύπηεη εθάπηεηαη: 

iiiα) ζηνλ άμνλα xOx΄, 

iiiβ) ζηνλ άμνλα yOy΄, 

iv) Να δείμηε όηη όινη νη θύθινη πνπ παξηζηάλεη ε (1) έρνπλ δπν θνηλέο εθαπηνκέλεο. 
23) Γίλνληαη ε επζεία (ε): 5x+3y+2=0 θαη ν θύθινο (c): x2+y2-x-2=0 πνπ ηέκλνληαη ζηα ζεκεία Μ θαη Ν. 

i) Να δείμεηε όηη ε εμίζωζε  

x2+y2-x-2+ι(5x+3y+2)=0, ιR       (1) 

παξηζηάλεη θύθιν πνπ δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Μ θαη Ν, 

ii) λα βξείηε ην ι, ώζηε ν θύθινο (1) λα δηέξρεηαη από ην Ο, 
iii) λα δείμεηε όηη ηα θέληξα ηωλ θύθιωλ (1) όηαλ ην ι κεηαβάιιεηαη, δηαγξάθνπλ επζεία ηεο νπνίαο λα 

βξείηε ηελ εμίζωζε. 
24)  Γίλεηαη εμίζωζε θύθινπ (c): x2+y2+2Αx+2Βy+Γ=0……………(1), κε Α2+Β2-Γ>0. 

i) Να δείμεηε όηη ε εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζε ζεκείν ηνπ Ρ(x0,y0) δίλεηαη από ηελ εμίζωζε 
xx0+yy0+Α(x+x0)+Β(y+y0)+Γ=0. Εφαρμογή: Να βξείηε ηελ εμίζωζε ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θύθινπ 

x2+y2-4x+2y=0 πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ρ(1,1). 
ii) Δάλ Μ(x0,y0) ηπραίν ζεκείν εμωηεξηθό ηνπ θύθινπ θαη ΜΚ, ΜΛ ηα εθαπηόκελα ηκήκαηα από ην Μ 

πξνο ηνλ θύθιν, λα δείμεηε όηη ε ΚΛ έρεη εμίζωζε  xx0+yy0+Α(x+x0)+Β(y+y0)+Γ=0. Εφαρμογή: Γίλεηαη 

ε εμίζωζε x2+y2+4x+8y+16=0 θαη ην ζεκείν Μ0(-4,1). Να δείμεηε όηη ε εμίζωζε παξηζηάλεη θύθιν θαη 
όηη ην ζεκείν Μ0 είλαη εμωηεξηθά ηνπ θύθινπ. Δάλ νη εθαπηνκέλεο από ην Μ πξνο ηνλ θύθιν, ηέκλνπλ 
ηνλ θύθιν ζηα ζεκεία Κ θαη Λ, λα βξείηε ηελ εμίζωζε ηεο επζείαο ΚΛ.  

iii) Αθνύ απνδείμεηε όηη ε εμίζωζε x2+y2+(ι+2)x-2=0 παξηζηάλεη θύθιν γηα θάζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ 
ι θαη Μ0(x0,y0) ηπραίν ζεκείν εμωηεξηθό ηνπ θύθινπ, λα δείμεηε όηη νη επζείεο ΚΛ ηνπ (ii) εξωηήκαηνο 
δηέξρνληαη από ζηαζεξό ζεκείν, αλεμάξηεηα από ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ ι, ην νπνίν θαη λα βξείηε. 

25) Θεωξνύκε ηνπο θύθινπο                          
(c1): x

2+y2+Α1x+Β1y+Γ1=0 θαη  

(c2): x
2+y2+Α2x+Β2y+Γ2=0. 

i) Να δείμεηε όηη ε επζεία (ε): (Α1-Α2)x+ +(Β1-Β2)y+(Γ1-Γ2)=0  είλαη θάζεηε ζηελ δηάθεληξό ηνπο, 

ii) εάλ Μ είλαη ηπραίν ζεκείν ηεο (ε), λα δείμεηε όηη 
M

c

M

c 21
 , δειαδή ε (ε) είλαη ν ξηδηθόο άμνλαο 

ηωλ θύθιωλ. 

26) Να δείμεηε όηη ν γ.η. ηωλ κέζωλ ηωλ ρνξδώλ ηνπ θύθινπ (c): x2+y2+2gx+c=0, κε g,cR θαη g2>c, πνπ 
δηέξρνληαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ, είλαη ε πεξηθέξεηα x2+y2+gx=0. 

27) Θεωξνύκε θύθιν (Κ,R) θαη ζηαζεξό ζεκείν ηνπ Α. Αλ ΓΓ ηπραία δηάκεηξόο ηνπ πνπ δελ δηέξρεηαη από 
ην Α θαη νη εθαπηόκελεο ηνπ ζηα Γ θαη Γ ηέκλνπλ ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ζηα Μ θαη Ν αληίζηνηρα, 

λα δείμεηε όηη ην γηλόκελν 


 ANAM  είλαη ζηαζεξό. 

28) Γίλνληαη δπν ζηαζεξά ζεκεία Α θαη Β κε (ΑΒ)=2α=const. Να βξείηε ηνλ γ.η. ηωλ ζεκείωλ ηνπ επηπέδνπ, 

γηα ηα νπνία ηζρύεη 

MBMA , ιR κε ι≥-α2. 

29) Γίλεηαη ν θύθινο x2+y2=R2, R>0. Να βξεζεί ν γ.η. ηωλ ζεκείωλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ, γηα ηα νπνία νη 
εθαπηόκελεο από ην Μ πξνο ηνλ δνζέληα θύθιν λα είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο. 

30) Να δείμεηε όηη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε ώζηε νη θύθινη:  
(c1): x

2+y2+Α1x+Β1y+Γ1=0 θαη  

(c2): x
2+y2+Α2x+Β2y+Γ2=0 

λα  ηέκλνληαη νξζνγωλίωο, είλαη ε Α1Α2+Β1Β2=2(Γ1+Γ2). 

(Σημείωση: Γύν θύθινη ηέκλνληαη νξζνγώληα, εάλ νη εθαπηόκελέο ηνπο ζηα θνηλά ηνπο ζεκεία είλαη 

θάζεηεο.) 
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31) Να δείμεηε όηη ε πεξηθέξεηα πνπ έρεη δηάκεηξν ηελ θνηλή ρνξδή ηωλ θύθιωλ   x2+y2-αx=0 θαη x2+y2-

βy=0, είλαη (α2+β2)(x2+y2)=αβ(βx+αy). 
32)  
 

 

 

 

 


