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1. Προτάθηκε γιὰ ἐπίλυση ἡ ἑξῆς ἄσκηση : ∆ύο κύκλοι ἐφάπτονται (ἐσωτερικά ἢ ἐξωτερικὰ) στὸ σηµεῖο T . ᾿Απὸ τὸ T ϕέροµε δύο τυχαῖες τέµνουσες T AA′ καὶ T BB ′ τῶν
κύκλων, µὲ τὰ σηµεῖα A, B στὸν πρῶτο κύκλο καὶ τὰ A′ , B ′ στὸν δεύτερο. ᾿Αποδεῖξτε
ὅτι ἡ χορδὴ AB τοῦ πρώτου κύκλου εἶναι παράλληλη πρὸς τὴ χορδὴ A′ B ′ τοῦ δευτέρου κύκλου.
Νὰ ἐξεταστοῦν χωριστὰ οἱ περιπτώσεις ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς ἐπαφῆς τῶν δύο
κύκλων.
῾Ως ὑπόδειξη δόθηκε νὰ ϕέρετε τὴν κοινὴ ἐφαπτοµένη τῶν δύο κύκλων καὶ νὰ χρησιµοποιήσετε τὸ «ϑεώρηµα γιὰ τὴ γωνία χορδῆς καὶ ἐφαπτοµένης».
2. Προτάθηκε, ἐπίσης, ἡ ἑξῆς ἄσκηση, ποὺ ϐασίζεται στὴν πρόταση «Τὸ εὐθύγραµµο
τµῆµα, ποὺ ἑνώνει τὰ µέσα τῶν πλευρῶν ἑνὸς τριγώνου. . . » (δυστυχῶς, ὑπάρχει
δυσκολία στὴν ἐφαρµογὴ ἀκόµη καὶ αὐτῆς τῆς τόσο ϐασικῆς πρότασης. . . .)
῎Εστω τυχαῖο τετράπλευρο ABCD , κυρτὸ εἴτε µὴ κυρτό1 . ῎Εστω ὅτι K, L, M, N εἶναι
τὰ µέσα τῶν πλευρῶν AB, BC, CD καὶ DA, ἀντιστοίχως καὶ O, P τὰ µέσα τῶν διαγωνίων AC καὶ BD . ᾿Αποδεῖξτε ὅτι τὰ εὐθύγραµµα τµήµατα KM , LN καὶ OP ἔχουν
κοινὸ µέσο.
᾿Αποδεῖξτε τὴν ἄσκηση πρῶτα γιὰ κυρτὸ τετράπλευρο καὶ µετὰ γιὰ µὴ κυρτό.
῾Υπόδειξη. ᾿Αποδεῖξτε πρῶτα ὅτι τὰ τετράπλευρα KLM N καὶ KP M O εἶναι παραλληλόγραµµα.

3. ᾿Εγγεγραµµένα καὶ ἐγγράψιµα τετράπλευρα. Συζητήθηκαν οἱ ἰδιότητες τῶν ἐγγεγραµµένων καὶ ἐγγραψίµων τετραπλεύρων καὶ ἀποδείχθηκαν κριτήρια (ἱκανὲς
συνθῆκες) γιὰ νὰ εἶναι ἕνα τετράπλευρο ἐγγράψιµο. ∆εῖτε τὰ ἐδάφια 6.5 καὶ 6.6 τοῦ
σχολικοῦ ϐιβλίου.
4. Συζητήθηκε ἡ ἑξῆς ἄσκηση, χωρὶς νὰ δοθεῖ ἡ πλήρης λύση της, ἡ ὁποία ἀφέθηκε
στὴν προσωπικὴ µελέτη σας : ῎Εστω τρίγωνο ABC . ᾿Επὶ τῶν πλευρῶν BC , CA καὶ
AB ϑεωροῦµε, ἀντιστοίχως, τὰ σηµεῖα A′ , B ′ καὶ C ′ , τυχαῖα. ᾿Αποδεῖξτε ὅτι ὁ κύκλος,
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ποὺ διέρχεται διὰ τῶν A, B ′ , C ′ , ὁ κύκλος διὰ τῶν B, A′ , C ′ καὶ ὁ κύκλος διὰ τῶν
C, A′ , B ′ διέρχονται διὰ τοῦ αὐτοῦ σηµείου.
∆όθηκε ἡ ἑξῆς ὑπόδειξη : ῎Εστω ὅτι οἱ δύο προαναφερθέντες κύκλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
C ′ , ἔχουν καὶ ἕνα δεύτερο κοινὸ σηµεῖο T . ᾿Αντὶ ν’ ἀποδείξετε ὅτι καὶ ὁ τρίτος κύκλος
διέρχεται διὰ τοῦ T , εἶναι ἁπλούστερο ν’ ἀποδείξετε ὅτι τὸ τετράπλευρο CA′ T B ′ εἶναι ἐγγράψιµο.
Νὰ ἐξετάσετε µετὰ καὶ τὶς περιπτώσεις ποὺ ἕνα ἕως τρία ἀπὸ τὰ A′ , B ′ , C ′ ϐρίσκονται
στὶς προεκτάσεις τῶν πλευρῶν. Θὰ σᾶς ὁδηγήσει ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀρχικῆς περίπτωσης, ὅταν τὰ A′ , B ′ , C ′ εἶναι στὶς πλευρὲς τοῦ τριγώνου (στὸ ἐσωτερικό τους).
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