
1 
 

 

ε Μ

Ο

ε Μ

Ο

ΒΑ
ε Μ

Ο

Ο

y

x

Β

Α

Ρ

1.13       ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ   
        
ΘΕΩΡΙΑ 
1.  
Εξωτερική ευθεία ενός κύκλου :  
Ονοµάζουµε οποιαδήποτε ευθεία που δεν έχει κανένα  
κοινό σηµείο µε τον κύκλο.  
Για να είναι η ευθεία (ε) εξωτερική, θα πρέπει η   
απόσταση του κέντρου του κύκλου από αυτή να  
είναι µεγαλύτερη της ακτίνας. ΟΜ > ρ  
 

2.  
Εφαπτοµένη ευθεία ενός κύκλου :  
Ονοµάζουµε οποιαδήποτε ευθεία που έχει µε τον  
κύκλο ένα µόνο κοινό σηµείο.  
Για να είναι η ευθεία (ε) εφαπτοµένη, θα πρέπει η   
απόσταση του κέντρου του κύκλου από αυτήν να  
είναι ίση µε την  ακτίνα.  ΟΜ  = ρ           
Το σηµείο Μ το λέµε σηµείο επαφής.  
 

3. 
Τέµνουσα ευθεία ενός κύκλου : 
Ονοµάζουµε οποιαδήποτε ευθεία που έχει µε τον  
κύκλο δύο κοινά σηµεία.  
Για να είναι η ευθεία (ε) τέµνουσα θα πρέπει η   
απόσταση του κέντρου του κύκλου από αυτήν  
να είναι µικρότερη της ακτίνας.  ΟΜ < ρ           
Τα σηµεία Α και Β τα λέµε σηµεία τοµής  
 
 

ΣΧΟΛΙΑ  
1. 
Εφαπτοµένη και ακτίνα :  
Η εφαπτοµένη είναι κάθετη στην ακτίνα του κύκλου  που αντιστοιχεί στο σηµείο 
επαφής. 
Οπότε ,  για να σχεδιάσω την εφαπτοµένη ενός κύκλου σε κάποιο σηµείο του, φέρνω 
την ακτίνα στο σηµείο αυτό και στη συνέχεια κάθετο στο άκρο της ακτίνας. 
 

2. 
Εφαπτόµενα τµήµατα :  
 Αν οι  Ρx , Ρy είναι εφαπτοµένες του κύκλου, 
 µε  Α,  Β  σηµεία επαφής, τα τµήµατα ΡΑ,  ΡΒ  
τα λέµε εφαπτόµενα τµήµατα. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1 .  
Να σχεδιάσετε  τρίγωνο ΑΒΓ  µε  �Α  = 90ο,   ΑΓ = 4cm   και   ΑΒ = 3 . 
Με διάµετρο την ΑΓ να γράψετε κύκλο.  
α)  Να βρείτε τη σχετική θέση της πλευράς  ΑΒ  ως προς τον κύκλο αιτιολογώντας 
     την απάντηση σας .  
β)  Αν η ευθεία (ε) είναι κάθετη στην ΑΒ στο σηµείο Β,  να βρείτε τη θέση της (ε) ως 
     προς τον κύκλο δικαιολογώντας την απάντηση σας  

Προτεινόµενη λύση  

Σχεδιάζουµε τρίγωνο ΑΒΓ κατά τα γνωστά και  
εντοπίζουµε το µέσο Μ της ΑΓ.  Γράφουµε τον  
κύκλο  (Μ ,  ρ = 2 cm),  οπότε η  ΑΓ είναι διάµετρος  
του κύκλου.  
α)  
Αφού  ΜΑ ⊥ΑΒ,  το τµήµα ΜΑ  ισούται µε την  
απόσταση του κέντρου Μ του κύκλου από την  
ευθεία ΑΒ.  
∆ηλαδή έχουµε απόσταση ίση µε την ακτίνα, άρα  
η ΑΒ είναι εφαπτοµένη.  

β)  
Επειδή  ΓΑ⊥ΑΒ  και  (ε)⊥ΑΒ   θα είναι   ΑΓ // (ε).  
Το τµήµα  ΑΒ  είναι κάθετο στις παράλληλες και έχει τα άκρα του σε αυτές, 
εποµένως είναι η απόσταση των δύο παραλλήλων. 
Και επειδή  ΑΒ = 3 cm, η απόσταση των δύο παραλλήλων είναι 3cm,  εποµένως  
και η απόσταση  MK  του Μ από την  (ε)  είναι  MK = 3cm   
Άρα απόσταση  MK > ρ.  Οπότε η (ε)  είναι εξωτερική ευθεία του κύκλου.  
 
 
2. 
Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε  ΒΓ = 3cm ,  �Β  = 60ο  και  ɵΓ  = 50ο .  
Να φέρετε τις διχοτόµους των γωνιών αυτών και να ονοµάσετε Κ το σηµείο τοµής 
τους . Επίσης να φέρεται την απόσταση ΚΛ του Κ από την ΒΓ και να γράψετε τον 
κύκλο  (Κ , ΚΛ ) .  Τι παρατηρείτε για την θέση των πλευρών του τριγώνου ως προς  
τον κύκλο ;  

Προτεινόµενη λύση  

Σχεδιάζουµε ευθύγραµµο τµήµα ΒΓ = 3cm  
και µε τη βοήθεια του µοιρογνωµονίου  
κατασκευάζουµε προς το ίδιο µέρος του ΒΓ            

γωνίες  x �Β Γ = 60ο  και  y ɵΓΒ  = 50ο  
Ονοµάζουµε  Α το σηµείο τοµής των  Βx ,  Γy. 
Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει τα καθορισµένα στοιχεία  

Σχεδιάζουµε τις διχοτόµους των γωνιών �Β  και ɵΓ  
και φέρουµε το τµήµα  ΚΛ ⊥ΒΓ.  Τέλος  γράφουµε τον κύκλο (Κ,  ΚΛ)  
Παρατηρούµε ότι οι πλευρές του τριγώνου εφάπτονται του κύκλου. 
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3. 
Στα άκρα µιας χορδής ΑΒ = 3cm ενός κύκλου   (Ο , 2cm)  να φέρετε τις εφαπτοµένες  
ε1 και ε2  και ονοµάστε Ρ το σηµείο τοµής τους. 
α)  Να συγκρίνεται τα ευθύγραµµα τµήµατα  ΡΑ  και  ΡΒ   
β)  Να µετρήσετε τις γωνίες που σχηµατίζει η  ΡΟ  µε τις ΡΑ και ΡΒ.  Τι παρατηρείτε;  

Προτεινόµενη λύση  

Σχεδιάζουµε τον κύκλο  (Ο , 2 cm) και τη χορδή  ΑΒ. 
Φέρνουµε τις ακτίνες  ΟΑ,  ΟΒ,  
                                    ευθεία  (ε1) ⊥ΟΑ  στο  Α  
                              και ευθεία  (ε2) ⊥ΟΒ  στο Β 
Οι   (ε1) , (ε2)  είναι εφαπτοµένες .  
α)  
Με το διαβήτη διαπιστώνουµε ότι   ΡΑ = ΡΒ  
β)  
Με το µοιρογνωµόνιο διαπιστώνουµε ότι    

Α ɵΡΟ = Β ɵΡΟ,  δηλαδή  ότι η  ΡΟ  είναι διχοτόµος της Α ɵΡΒ  
 
 
4. 
Να σχεδιάσετε ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ = 4 cm και να βρείτε σηµείο του Μ τέτοιο 
ώστε  ΑΜ = 1 cm. Να κατασκευάσετε τους κύκλους  (Α,  2 cm)  και  (B,  1,5cm).  
Στο σηµείο  Μ να φέρετε ευθεία  (ε) κάθετη στο τµήµα ΑΒ.  Ποια είναι η θέση της 
(ε)  ως προς τους δύο κύκλους ;  ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας . 

Προτεινόµενη λύση  

Με βάση τα καθορισµένα στοιχεία έχουµε  
το διπλανό σχήµα . 
Αφού  ΑΜ ⊥ (ε)  και  ΒΜ⊥ (ε),  τα τµήµατα  
ΑΜ  και  ΒΜ είναι οι αποστάσεις των Α και Β  
από την (ε).  
Για τον κύκλο κέντρου  Α  έχουµε   
ΑΜ = 1cm < 2 cm = ρ  
εποµένως  η  (ε) είναι τέµνουσα του κύκλου.  
Για τον κύκλο κέντρου Β έχουµε  
ΒΜ = 3 cm >1,5 cm = ρ   
εποµένως η (ε)  είναι εξωτερική του κύκλου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχόλιο 1 
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5. 
Έστω ένα σηµείο Μ.  Να σχεδιάσεις τρείς κύκλους µε ακτίνα  ρ = 2 cm, οι οποίοι  
να διέρχονται από το Μ.  Υπάρχουν άλλοι τέτοιοι κύκλοι ;  Αν υπάρχουν, που  
βρίσκονται τα κέντρα όλων αυτών των κύκλων ;  

Προτεινόµενη λύση  

Με ένα άκρο το  Μ  και µε τη βοήθεια του  
διαβήτη βρίσκουµε  τρία σηµεία Κ , Λ και Ο  
τέτοια  ώστε ΜΚ = ΜΛ = ΜΟ = 2 cm  
Γράφουµε τους κύκλους  (Κ , ΚΜ) ,  (Λ , ΛΜ)   
και  (Ο , ΟΜ) ,  που  έχουν ακτίνα  ρ = 2 cm  
και διέρχονται από το Μ .  
Είναι φανερό ότι υπάρχουν άπειρα σηµεία που  
απέχουν από το Μ απόσταση 2 cm , εποµένως  
υπάρχουν άπειροι τέτοιοι κύκλοι .  
Τα κέντρα όλων αυτών των κύκλων βρίσκονται  
στον κύκλο (Μ , 2cm)  (κόκκινος)  
 

6. 
Σχεδιάστε έναν κύκλο κέντρου Ο και ένα σηµείο  
Α εκτός αυτού. Φέρετε το τµήµα ΟΑ . 
Σχεδιάστε τον κύκλο  (Α,  ΑΟ) , ο οποίος τέµνει  
τον πρώτο κύκλο σε σηµεία  Γ,  ∆. 
Προεκτείνετε το τµήµα  ΑΟ µέχρι να τµήσει τον  
πρώτο κύκλο σε σηµείο  Β . 
Φέρετε τα τµήµατα  ΒΓ  και  Β∆.  
Να  συγκρίνετε τα τµήµατα αυτά. . Τι παρατηρείτε; 

Προτεινόµενη λύση . 

Όλα τα ζητούµενα φαίνονται στο δίπλα σχήµα  
∆ιαπιστώνουµε ότι ΒΓ = Β∆  
 

7. 
Να σχεδιάσεις τις εφαπτοµένες στα άκρα δύο όχι κάθετων διαµέτρων ενός κύκλου 
και να τις προεκτείνεις µέχρι να τµηθούν ανά δύο.  
Να δικαιολογήσεις γιατί οι πλευρές του σχηµατιζόµενου τετράπλευρου είναι ανά δύο  
απέναντι παράλληλες.  Μήπως όλες οι πλευρές είναι και ίσες ;  

Προτεινόµενη λύση  

Στα άκρα των τεσσάρων ακτίνων  ΟΑ , ΟΒ , ΟΓ , Ο∆  φέρνουµε  
κάθετες σε αυτές,  οπότε έχουµε τις τέσσερις  εφαπτοµένες . 
∆ύο από αυτές είναι κάθετες στη διάµετρο  ΑΒ  και οι άλλες δύο  
είναι κάθετες στη διάµετρο  Γ∆. 
Άρα ανά δύο είναι παράλληλες. 
Το τετράπλευρο λοιπόν  ΚΛΜΡ  έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες   
Συγκρίνοντάς τες µε το διαβήτη  διαπιστώνουµε ότι είναι και ίσες  

Σχόλιο 1 


