
Ασκήσεις στις κωνικές τοµές1

Ασκήσεις πρώτου µέρους

[1] (α) Να δώσετε τον ορισµό του κύκλου.

(ϐ) ΄Εστω η εξίσωση x2 + y2 + 6x− 2y − 15 = 0.
Να δείξετε ότι η πιο πάνω εξίσωση αναπαριστά κύκλο, του οποίου να ϐρείτε το κέντρο και το
µήκος της ακτίνας του.

[2] ∆ίνεται η εξίσωση x2 + y2 − 8x+ 2y = c, όπου c (πραγµατική) σταθερά.

(α) Να ϐρείτε την ελάχιστη ακέραια τιµή της σταθεράς c για την οποία η πιο πάνω εξίσω-
ση αναπαριστά κύκλο.
(ϐ) Αν η ελάχιστη ακέραια τιµή της σταθεράς c για την οποία η πιο πάνω εξίσωση αναπαριστά
κύκλο είναι −16, να ϐρείτε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου που προκύπτει, να δείξετε ότι ο
κύκλος αυτός εφάπτεται του άξονα των τετµηµένων και να γράψετε τις παραµετρικές εξισώσεις
του.

[3] (α) Να ϐρεθεί η εξίσωση του κύκλου ο οποίος περνά από την αρχή των αξόνων και εφάπτεται
στην ευθεία µε εξίσωση y = 2 στο σηµείο A(4, 2).

(ϐ) Για τον πιο πάνω κύκλο, να ϐρεθούν τα (υπόλοιπα) σηµεία στα οποία ο κύκλος τέµνει
τους άξονες των συντεταγµένων.

[4] ∆ίνεται ο κύκλος (C) : x2 + (y − b)2 = R2 (R > 0) και σηµείο T (Rσυνθ,Rηµθ + b), t ∈
[0, 2π), θ ̸= 0, π. Η εφαπτοµένη του κύκλου στο σηµείο T τέµνει στα σηµεία Α και Β τον άξονα
των τετµηµένων και τον άξονα των τεταγµένων αντίστοιχα.

(α) Να ϐρεθεί η εξίσωση της εφαπτοµένης του κύκλου στο σηµείο T.
(ϐ) Να ϐρεθεί η εξίσωση της καµπύλης πάνω στην οποία ϐρίσκεται ο γεωµετρικός τόπος του
µέσου Μ του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ.

[5] (α) Να δώσετε τον ορισµό της έλλειψης.

(ϐ) ∆ίνεται η έλλειψη µε εξίσωση
x2

9
+

y2

25
= 1.

Να ϐρείτε τις συντεταγµένες των εστιών και των κορυφών της, την εκκεντρότητά της καθώς
και τις εξισώσεις των διευθετουσών της.

(γ) Αν χορδή Γ∆ στην έλλειψη του προηγούµενου ερωτήµατος διέρχεται από την εστία Ε, να
υπολογίσετε την περίµετρο του τριγώνου Γ∆Ε΄.

[6] Να ϐρεθεί η εξίσωση της έλλειψης (σε καρτεσιανή µορφή), όπως επίσης και η εκκεντρότητά
της, αν γνωρίζετε ότι η εστιακή απόσταση (EE′) = 16 µονάδες, το µήκος του µικρού άξονά
της, ο οποίος ϐρίσκεται στον άξονα των τετµηµένων, είναι ίσο µε 12 µονάδες.

1Οι πιο κάτω ασκήσεις προτάθηκαν είτε σε παλιότερες Παγκύπριες εξετάσεις (κάποιες από τις οποίες τροποποίησα) είτε σε
εξετάσεις µαθήµατος εισαγωγικής Ανάλυσης σε Πανεπιστήµιο (οι οποίες ϐέβαια είναι αντιµετωπίσιµες από µαθητές Λυκείου).
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[7] Να ϐρείτε την εξίσωση της έλλειψης η οποία έχει κέντρο την αρχή των αξόνων, το µεγάλο της
άξονα πάνω στον άξονα των τεταγµένων, εστιακή απόσταση ίση µε 4 µονάδες και η οποία
διέρχεται από το σηµείο P (−

√
2, 2).

[8] ∆ίνεται η έλλειψη (Π) : x2 + 3y2 = 4.
(α) Να ϐρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης στην έλλειψη (Π) στο σηµείο A(1, 1) όπως επίσης
και την εξίσωση της καθέτου (της εφαπτοµένης) στο σηµείο αυτό.
(ϐ) Βρείτε τα σηµεία τοµής της εφαπτοµένης του προηγούµενου ερωτήµατος µε τους άξονες
των συντεταγµένων.
(γ) Να γραφούν οι παραµετρικές εξισώσεις της πιο πάνω έλλειψης.

[9] ∆ίνεται η εξίσωση
x2

2− λ
+

y2

1 + λ
= 1, όπου λ ∈ R \ {−1, 2}.

(α) Για ποιές τιµές του λ η πιο πάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο και για ποιές έλλειψη;
(ϐ) Για τις τιµές του λ για τις οποίες η πιο πάνω εξίσωση παριστάνει έλλειψη, προσδιορίστε εκε-
ίνες για τις οποίες οι εστίες (της έλλειψης) ϐρίσκονται στον άξονα των τετµηµένων και αντίστοιχα
εκείνες για τις οποίες οι εστίες της έλλειψης ϐρίσκονται στον άξονα των τεταγµένων.

[10] ∆ίνεται η εξίσωση
x2

λ+ 1
− y2

λ− 4
= 1, όπου λ ∈ R \ {−1, 4}.

(α) Για ποιές τιµές του λ η πιο πάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο και για ποιές έλλειψη;
(ϐ) Για τις τιµές του λ για τις οποίες η πιο πάνω εξίσωση παριστάνει έλλειψη, προσδιορίστε εκε-
ίνες για τις οποίες οι εστίες (της έλλειψης) ϐρίσκονται στον άξονα των τετµηµένων και αντίστοιχα
εκείνες για τις οποίες οι εστίες της έλλειψης ϐρίσκονται στον άξονα των τεταγµένων.

[11] ∆ίνεται η έλλειψη µε εξίσωση
x2

a2
+

y2

β2
= 1, β > a > 0.

΄Εστω P (aσυνθ, βηµθ), 0 < θ < π
2 τυχαίο σηµείο της έλλειψης. Η κάθετη στην εφαπτοµένη

της έλλειψης στο σηµείο P τέµνει τον άξονα των τεταγµένων στο σηµείο K.

(α) Να ϐρεθεί η εξίσωση της εφαπτοµένης και της κάθετης της έλλειψης στο σηµείο P .
(ϐ) Να ϐρεθεί η εξίσωση της καµπύλης στην οποία ανήκει ο γεωµετρικός τόπος του µέσου M
του ευθύγραµµου τµήµατος PK.

[12] ∆ίνεται η έλλειψη µε εξίσωση
x2

a2
+

y2

β2
= 1, a > β > 0.

Σε τυχαίο σηµείο M της έλλειψης ϕέρουµε εφαπτοµένη η οποία τέµνει τον άξονα των τεταγ-
µένων στο σηµείο P . Οι ευθείες A′M και AM όπου A′ και A τα άκρα του µεγάλου άξονα της
έλλειψης, τέµνουν τον άξονα των τεταγµένων στα σηµεία Γ και ∆ αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι το σηµείο P είναι το µέσον του Γ∆.

[13] ∆ίνεται η έλλειψη µε εξίσωση
x2

25
+

y2

9
= 1.

Από σηµείο T (5συνθ, 3ηµθ), π
2 < θ < π της πιο πάνω έλλειψης ϕέρουµε ευθεία κάθετη στον

άξονα των τετµηµένων η οποία τέµνει ξανά την έλλειψη στο σηµείο P και ευθεία κάθετη στον
άξονα των τεταγµένων η οποία τέµνει ξανά την έλλειψη στο σηµείο T.

(α) Να ϐρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σηµεία P και T.
(ϐ) Να ϐρεθεί η εξίσωση της καθέτου της έλλειψης στο σηµείο T.
(γ) Να ϐρεθεί η εξίσωση της καµπύλης πάνω στην οποία ϐρίσκεται ο γεωµετρικός τόπος του
σηµείο τοµής της ευθείας που περνά από τα σηµεία P και T και της καθέτου της έλλειψης στο
σηµείο T.
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[14] (α) Να δώσετε τον ορισµό της παραβολής.
Για τα επόµενα δύο ερωτήµατα, ϑεωρούµε ορθοκανονικό σύστηµα συντεταγµένων.
(ϐ) Να αποδείξετε ότι η παραβολή µε εστία το σηµείο E(a, 0), a > 0 και διευθετούσα την
ευθεία µε εξίσωση x+ a = 0 έχει εξίσωση y2 = 4ax.
(γ) Να αποδείξετε ότι η παραβολή µε εστία το σηµείο E(0, a), a > 0 και διευθετούσα την ευθεία
µε εξίσωση y + a = 0 έχει εξίσωση x2 = 4ay.

[15] ∆ίνεται η παραβολή µε εξίσωση y2 = 8x.
Να ϐρείτε τις συντεταγµένες της εστίας και την εξίσωση της διευθετούσας της.
Ακολούθως, να γράψετε τις παραµετρικές εξισώσεις της παραβολής.

[16] ∆ίνεται η παραβολή µε εξίσωση y2 = 4ax, a > 0 µε εστία E.
Σε σηµείο T (at2, 2at), t ̸= 0 της πιο πάνω παραβολής ϕέρουµε την εφαπτοµένη, η οποία τέµνει
τον άξονα των τεταγµένων στο σηµείο P και τον άξονα των τετµηµένων στο σηµείο T .

(α) Να ϐρείτε τις συντεταγµένες των σηµείων P και T .
(ϐ) Να δείξετε ότι η γωνία EP̂T είναι ορθή.

[17] ∆ίνεται η παραβολή µε εξίσωση y2 = 4ax, a > 0 και σηµείο της T (at2, 2at), t > 0.
Η κάθετη της παραβολής στο σηµείο T τέµνει ξανά την παραβολή στο σηµείο P (aρ2, 2aρ).

(α) Να δείξετε ότι t2 + tρ+ 2 = 0.
(ϐ) Αν η εφαπτοµένη της παραβολής στο σηµείο T τέµνει τον άξονα των τετµηµένων στο σηµείο
Β και τον άξονα των τεταγµένων στο σηµείο Α και η εφαπτοµένη της παραβολής στο σηµείο P
τέµνει τον άξονα των τετµηµένων στο σηµείο ∆ και τον άξονα των τεταγµένων στο σηµείο Γ, να
ϐρεθεί το εµβαδόν των τριγώνων ΟΑ∆ και ΟΒΓ (όπου Ο η αρχή των αξόνων).
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