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Ερωηήζεις καηανόηζης
1.
Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ θύθινπ (Ο, ξ) . Πόηε δύν θύθινη ιέγνληαη ίζνη;
Πώο ειέγρεηαη ε ηζόηεηα δύν θύθιωλ ;
Απάνηηζη
Ολνκάδνπκε θύθιν κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ ηνλ γεωκεηξηθό ηόπν ηωλ ζεκείωλ ηνπ
επηπέδνπ πνπ απέρνπλ από ην Ο απόζηαζε ίζε κε ξ.
Γύν θύθινη ιέγνληαη ίζνη όηαλ κε θαηάιιειε κεηαηόπηζε ν έλαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ
άιιν
Με ηελ ζύγθξηζε ηωλ αθηίλωλ ηνπο

2.
Πόηε έλα ζεκείν ιέγεηαη εζωηεξηθό ελόο θύθινπ θαη πόηε εμωηεξηθό;
Απάνηηζη
Δζωηεξηθό ιέγεηαη όηαλ ε απόζηαζε ηνπ από ην θέληξν είλαη κηθξόηεξε ηεο αθηίλαο
θαη εμωηεξηθό όηαλ ε απόζηαζε ηνπ από ην θέληξν είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αθηίλα.

3.
Τη ιέγεηαη γεωκεηξηθόο ηόπνο ;
Απάνηηζη
Ολνκάδνπκε γεωκεηξηθό ηόπν έλα ζύλνιν ζεκείωλ ηνπ επηπέδνπ ηα νπνία έρνπλ κία
θνηλή ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα

4.
Τη ιέγεηαη δηάκεηξνο ελόο θύθινπ θαη πνηα ε ζρέζε ηεο κε ηελ αθηίλα ;
Απάνηηζη
Ολνκάδνπκε δηάκεηξν ηελ ρνξδή ε νπνία δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ θύθινπ
Η δηάκεηξνο είλαη δηπιάζηα ηεο αθηίλαο

5.
Τη ιέγεηαη ηόμν θύθινπ κε άθξα Α, Β θαη ηη ρνξδή ηνπ ; Πωο νξίδεηαη ε ηζόηεηα
θαη ε αληζόηεηα δύν ηόμωλ ελόο θύθινπ
Ολνκάδνπκε ηόμν κε άθξα Α, Β θάζε έλα από ηα δύν κέξε ζηα νπνία ρωξίδεηαη ν
θύθινο από ηα ζεκεία Α θαη Β.
Χνξδή ηνπ ηόμνπ ΑΒ νλνκάδνπκε ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ.
Γύν ηόμα ελόο θύθινπ είλαη ίζα αλ θαη κόλν αλ νη επίθεληξεο γωλίεο πνπ βαίλνπλ
ζ’ απηά είλαη ίζεο.
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Γύν ηόμα είλαη άληζα όηαλ νη επίθεληξεο γωλίεο πνπ βαίλνπλ ζ’ απηά είλαη
νκνηνηξόπωο άληζεο

6.
Τη ιέγεηαη επίθεληξε γωλία θαη ηη αληίζηνηρν ηόμν ηεο ;
Πνηα ζρέζε ηζόηεηαο – αληζόηεηαο ππάξρεη κεηαμύ επηθέληξωλ γωληώλ θαη
αληηζηνίρωλ ηόμωλ;
Απάνηηζη
Μία γωλία ηελ ιέκε επίθεληξε όηαλ ε θνξπθή ηεο είλαη ην θέληξν ηνπ θύθινπ.
Αληίζηνηρν ηόμν απηήο ιέκε ην ηόμν πνπ πεξηέρεηαη ζην εζωηεξηθό ηεο.
Γπν επίθεληξεο γωλίεο ελόο θύθινπ είλαη ίζεο αλ θαη κόλν αλ ηα αληίζηνηρα ηνπο ηόμα
είλαη ίζα . Οη επίθεληξεο είλαη άληζεο αλ θαη κόλν αλ ηα αληίζηνηρα ηνπο ηόμα είλαη
άληζα

7.
Τη ιέγεηαη κέζν ηόμνπ; Αλ ηα ζεκεία Μ , Ν είλαη κέζα ελόο ηόμνπ , ηη ζπκπεξαίλεηε
γηα απηά ;
Απάνηηζη
Δίλαη ην εζωηεξηθό ηνπ ζεκείν ην νπνίν δηαηξεί ην ηόμν ζε δύν ίζα ηόμα
Τα ζεκεία Μ θαη Ν ζπκπίπηνπλ

8.
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Αζκήζεις Eμπέδωζης
1.

Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν αθηίλαο  , πνπ λα δηέξρεηαη από ζηαζεξό ζεκείν Κ.
Πόζνπο ηέηνηνπο θύθινπο κπνξνύκε λα ραξάμνπκε ζην επίπεδν;
Πνύ βξίζθνληαη ηα θέληξα ηνπο;
Λύζη.
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Τνπνζεηώ ην ζεκείν Κ.
Γξάθω θύθιν   ,   .
K

Θεωξώ ηπραίν ζεκείν Μ ηνπ θύθινπ
Γξάθω θύθιν

 ,   .

 , 

Μπνξνύκε λα ραξάμνπκε άπεηξνπο ηέηνηνπο θύθινπο, αιιάδνληαο ηε ζέζε ηνπ
ζεκείνπ Μ πάλω ζηνλ θύθιν   ,   .
Τα θέληξα Μ όιωλ απηώλ ηωλ θύθιωλ βξίζθνληαη πάλω ζηνλ θύθιν

2.

 O, κε R   . Να βξείηε ηα ζεκεία ηνπ
επηπέδνπ πνπ είλαη εζωηεξηθά ηνπ θύθινπ  O, R  θαη εμωηεξηθά ηνπ  O,  .
Σρεδηάζηε δύν θύθινπο

 O, R 

 ,  .

θαη

Λύζη.
Δίλαη ηα ζεκεία ηνπ ιεπθνύ κέξνπο ηνπ ζρήκαηόο καο
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Αποδεικηικές Αζκήζεις
1.
Γίλνληαη δύν νκόθεληξνη θύθινη (Ο, R) θαη (Ο, ξ) κε R > ξ. Μία επζεία ε
δηέξρεηαη από ην Ο θαη ηέκλεη ηνπο θύθινπο ζηα δηαδνρηθά ζεκεία Α, Β, Γ, Γ. Να
απνδείμεηε όηη ΑΒ = ΓΓ θαη ΑΓ = ΒΓ.
Λύζη.
ΑΒ = ΟΑ – ΟΒ = R – ξ
ΓΓ = ΟΓ – ΟΓ = R – ξ
Άξα ΑΒ = ΓΓ
Γ
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ΑΓ = ΟΑ + ΟΓ = R + ξ
ΒΓ = ΟΒ + ΟΓ = ξ + R
Άξα ΑΓ = ΒΓ

2.
Αλ δύν δηάκεηξνη ζρεκαηίδνπλ δύν εθεμήο γωλίεο ίζεο, ηόηε λα απνδείμεηε όηη
δηαηξνύλ ηνλ θύθιν ζε ηέζζεξα ίζα ηόμα.
Λύζη.
Έζηω ̂1 = ̂ 2 νη ίζεο εθεμήο γωλίεο.
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̂1 = ̂ 3 (θαηά θνξπθή)

θαη
̂ 2 = ̂ 4 γηα ηνλ ίδην ιόγν.
Οη ηέζζεξηο γωλίεο ίζεο 
ηα ηόμα ζηα νπνία βαίλνπλ είλαη ίζα,
δειαδή        .
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