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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
2ον ΠΑΡΑΒΟΛΗ
Να βξεζεί ην κR, ώζηε ε επζεία (ε): 2x+3y+κ=0 λα εθάπηεηαη ηεο παξαβνιήο x2=-6y.
Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο y2=2x, πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(-4,-1).
Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο (δ) ηεο παξαβνιήο (c): y2=5x, πνπ είλαη θάζεηε ζηελ επζεία
(ε): 3x+2y-1=0.
Γίλεηαη ε παξαβνιή y2=4x.
i) Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο πνπ είλαη θάζεηε ζηελ επζεία 3x+y+3=0.
ii) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ εθαπηόκελώλ ηεο πνπ δηέξρνληαη από ην ζεκείν Α(-2,1).
Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ εθαπηόκελσλ ηεο παξαβνιήο y2=16x, πνπ απέρνπλ από ηελ θνξπθή ηεο
απόζηαζε
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6) Γίλεηαη ε παξαβνιή y2=2ξx θαη από ζεκείν Μ ηνπ επηπέδνπ νη δπν εθαπηόκελέο ηεο. Να βξεζεί ν γ.η.
ησλ ζεκείσλ Μ, ώζηε νη δπν εθαπηόκελεο λα είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο.
7) Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο παξαβνιήο πνπ εθάπηεηαη ηεο επζείαο (ε): y=4x+1.
8) i)Βξείηε ηνλ γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ(2ξt2, 2ξt), όπνπ ξ=ζηαζ. πξαγκ. αξηζ., όηαλ ην t κεηαβάιιεηαη,
ii) λα βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ εθαπηόκελσλ ηνπ παξαπάλσ γ.η. πνπ δηέξρνληαη από ην ζεκείν
Α(3,4), αλ ξ=2,
9) Να βξεζεί ην αR, ώζηε κηα επζεία παξάιιειε ζηελ (ε): x+2y+1=0 λα είλαη θνηλή εθαπηνκέλε ηεο
παξαβνιήο y2=4x θαη ηεο θακπύιεο (c) πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία Μ(α+ 5 ζπλt, -2+ 5 εκt), όηαλ ην
t κεηαβάιιεηαη.
10) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ θνηλώλ εθαπηόκελσλ ηεο παξαβνιήο y2=3x θαη ηνπ θύθινπ x2+y2=4.
11) α) Να δείμεηε όηη θάζε εθαπηνκέλε (ε) ηεο παξαβνιήο y2=2ξx ζε ηπραίν ηεο ζεκείν Μ1(x1,y1) εθηόο ηεο
θνξπθήο ηεο, γξάθεηαη ζηελ κνξθή y=ιx+
β) Να δείμεηε όηη ε επζεία (ε): y=mx+


, ι≠0.
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15
είλαη εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο y2=15x, γηα θάζε mR*.
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γ) Να βξείηε ηηο θνηλέο εθαπηόκελεο ηεο παξαβνιήο y2=15x θαη ηεο πεξηθέξεηαο κε εμίζσζε x2+y2=16.
12) Να δείμεηε όηη αλ Ρ ηπραίν ζεκείν ηεο παξαβνιήο y2=2ξx, ηόηε ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΡ, όπνπ Δ ε εζηία
ηεο, εθάπηεηαη ζηνλ άμνλα y΄Oy.
13) Γίλεηαη ε παξαβνιή y2=2ξx θαη ζεκείν ηεο Μ(x1,y1), κε 0≠x1≠ξ/2. Δπζύγξακκν ηκήκα ΜΜ΄ έρεη ηα άθξα
ηνπ ζηελ παξαβνιή θαη δηέξρεηαη από ηελ εζηία Δ (ρνξδή ηεο παξαβνιήο). Φέξλνπκε ηελ εθαπηνκέλε
(ε) ηεο παξαβνιήο ζην Μ πνπ ηέκλεη ηνλ άμνλα x΄Ox ζην Γ, ηνλ άμνλα y΄Oy ζην Α θαη ηελ δηεπζεηνύζα
(δ) ζην Β. Δάλ ΜΛ(δ), ΜΓ x΄Ox, ΜΕ(ε) θαη Μ΄Λ΄(δ), λα δείμεηε όηη:
i) (ΟΓ)=(ΟΓ),
ii) (ΔΓ)=(ΔΜ)=(EZ)=(ΜΛ)=(ΓΛ),
iii) (ΓΕ)=2(ΟΔ),
iv) (ΒΛ)=(ΒΛ΄),
v) ηα ζεκεία Μ, Ο, Λ΄ είλαη ζπλεπζεηαθά,
vi) ηα ζεκεία Μ΄, Ο, Λ είλαη ζπλεπζεηαθά,
vii) ηα ζεκεία Δ, Α, Λ είλαη ζπλεπζεηαθά,
viii) Λ΄Δ//(ε)
ix) ΔΑΑΜ, ΒΔΔΜ, ΛΔΔΛ΄ θαη ΒΜΒΜ΄
x) ε ΒΜ΄ είλαη εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο,
xi) ηα ηεηξάπιεπξα ΔΒΛΜ, ΔΑΒΚ, ΔΒΛ΄Μ΄ θαη ΔΑΜΓ είλαη εγγξάςηκα ζε θύθιν,
xii) ν θύθινο δηακέηξνπ ΜΜ΄ εθάπηεηαη ηεο δηεπζεηνύζαο ζην Β θαη
xiii) όηαλ ην Μ θηλείηαη πάλσ ζηελ παξαβνιή, ην κέζν Θ ηνπ ΜΜ΄ θηλείηαη ζηελ γξακκή κε εμίζσζε
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14) Γίλνληαη νη παξαβνιέο (c1): y2=2ξx θαη (c2): x2=2ξy, κε ξ>0 πνπ ηέκλνληαη ζην Α. Ζ εθαπηόκελε (ε 1)
ηεο (c1) ζην Α ηέκλεη ηελ (c2) ζην Γ θαη ε εθαπηόκελε (ε2) ηεο (c2) ζην Α ηέκλεη ηελ (c1) ζην Β. Να
δείμεηε όηη ε ΒΓ είλαη θνηλή εθαπηόκελε ησλ δύν παξαβνιώλ.
15) Από ζεκείν Α εθηόο ηεο παξαβνιήο, θέξλνπκε ηηο εθαπηόκελεο ΑΒ θαη ΑΒ΄. Δάλ Δ ε εζηία ηεο, λα
δείμεηε όηη
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16) Έζησ Μ(x,y) ηπραίν ζεκείν. Δάλ ζ ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε ΟΜ κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx, λα βξείηε
ηνλ γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ, όηαλ ην ζ κεηαβάιιεηαη, κε ζ
ζηαζεξό.
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/2, θΕ, γηα ηα νπνία ην πειίθν
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17) Γίλεηαη ε παξαβνιή y2=2ξx θαη ε εζηία ηεο Γ. Αλ Γ ηπραίν ζεκείν ηεο, λα δείμεηε όηη  




είλαη


,
1  




όπνπ ζ=    , x  .
18) Πάλσ ζηνλ άμνλα y΄Oy δίλεηαη ζηαζεξό ζεκείν Α(0,α) θαη ζηνλ άμνλα x΄Ox κεηαβιεηό ζεκείν Ζ(t,0). Ζ
θάζεηε από ην Ο ζηελ ΑΖ ηέκλεη ηελ επζεία x=t ζην Μ. Να βξεζεί ν γ.η. ηνπ θέληξνπ βάξνπο Ν ηνπ
ηξηγώλνπ ΟΖΜ.
19) Να δείμεηε όηη ην νξζόθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηξείο εθαπηόκελεο κηαο παξαβνιήο
βξίζθεηαη ζηελ δηεπζεηνύζα ηεο.

