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Εξίσωση ευθείας

Ι.

Ερωτήσεις τύποσ « ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»

1.

Η επζεία ε νπνία δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(  1 , 1 ) θαη Β(  1 , 2 ) έρεη ζπληειεζηή δηεύζπλζεο 0.

2.

Τπάξρνπλ δύν επζείεο ε, ε΄, κε ζπληειεζηέο δηεύζπλζεο ι, ι΄ αληίζηνηρα, γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη
ζπγρξόλσο ι = ι΄ θαη ιι΄ = - 1.

1

3.

Οη επζείεο κε εμηζώζεηο  

4.

Οη επζείεο 2ρ+ς=1 θαη ρ-2ς=1 ηέκλνληαη.

5.

Οη επζείεο ς=-θ/3ρ+1 θαη ς=-ιρ+2 είλαη παξάιιειεο. Σόηε ηζρύεη θ=3ι.

6.

Οη δηρνηόκνη ησλ γσληώλ ησλ αμόλσλ, έρνπλ εμηζώζεηο ς = ρ , ς = - ρ θαη ηέκλνληαη θάζεηα.

7.

Σα ζεκεία Α(-2,-1), Β(1,4), Γ(-4,2) είλαη ζπλεπζεηαθά.

8.

Σα ζεκεία Α(α+β,γ), Β(β+γ,α), Γ(γ+α,β) είλαη ζπλεπζεηαθά κε       0.

9.

Η επζεία πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (1,2) θαη είλαη παξάιιειε πξνο ηελ επζεία ς=-3ρ+4, έρεη



 ,   είλαη θάζεηεο γηα θάζε ι δηάθνξν ηνπ κεδελόο.

εμίζσζε : ς-2=-3(ρ-1).
10. Η επζεία ΑΒ κε Α(1,-4) θαη Β(-1,-5) είλαη παξάιιειε πξνο ηελ επζεία ς=1/2ρ+3.
11. Η εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (1,1) θαη ζρεκαηίδεη κε ηνλ ρ΄ρ γσλία ίζε κε
135ν, είλαη ε ρ+ς=0.
12. Η επζεία 2ς-3ρ+4=0, ηέκλεη ηνλ ρ΄ρ ζην ζεκείν (4/3,0).
13. Όηαλ ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο κηαο επζείαο δελ νξίδεηαη, ηόηε ε εμίζσζή ηεο είλαη    0 .
14. Η γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε επζεία 3  3  1  0 κε ηνλ ρ΄ρ , είλαη 120ν.
15. Η εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 κε Α  0 , είλαη πάληα επζεία.
16. Αλ Α  Β, ηόηε ε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0, είλαη πάληα επζεία.
17. ηελ επζεία κε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 δελ νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο. Ιζρύεη Β=0.
18. Κάζε εμίζσζε επζείαο γξάθεηαη ζηε κνξθή Αρ+Βς=0.


19. Γύν επζείεο παξάιιειεο πξνο ηα δηαλύζκαηα  1  (Α,Β) θαη  2  (-Β,Α) αληίζηνηρα, είλαη κεηαμύ
ηνπο θάζεηεο.


20. Μία επζεία θάζεηε ζην δηάλπζκα   (Α,Β) κε Β  0 , έρεη εμίζσζε ηεο κνξθήο Αρ+Βς+Γ=0.
21. Η επζεία    2   1,   0 , ζρεκαηίδεη πάληα ακβιεία γσλία κε ηνλ άμνλα ρ΄ρ.
22. Η επζεία ρ+ι(ρ-ς)-ι=0 ηέκλεη ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο ρΟς, γηα θάζε ηηκή ηνπ ι.
23. Οη επζείεο ς=2ρ+1, ς=2ρ-1, ρ+2ς+1=0 θαη ρ+2ς+2=0 , ηεκλόκελεο νξίδνπλ νξζνγώλην παξ/κν.
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24. Η απόζηαζε ησλ επζεηώλ  1 :     1 ,  2 :     2 δίδεηαη από ηνλ ηύπν

d  1 ,  2  

1   2
1  2

.

25. Οη επζείεο 2ρ-3ς=11 θαη 4ς+3ρ+9=0, έρνπλ θνηλό ζεκείν ην (-1,3).
26. Η εμίζσζε ρς = ρ παξηζηάλεη κία κόλν επζεία ηνπ επηπέδνπ.
27. Σν ζεκείν Α(εκζ,0) κε ζ=π/7 αλήθεη ζηελ επζεία 2ρ+θς=3.
28. Η εμίζσζε      ,    παξηζηάλεη νηθνγέλεηα επζεηώλ, παξάιιεισλ κε ηελ επζεία ς=ρ.
29. Οξίδεηαη ηξίγσλν κε πιεπξέο, πνπ έρνπλ εμηζώζεηο: 3ρ-ς=4, ς=-5ρ-4, ς=3ρ+5.
30. Η ζπκκεηξηθή ηεο επζείαο ς=3ρ σο πξνο άμνλα ρ΄ρ, έρεη εμίζσζε ς=3ρ+3.
31. Η εμίζσζε ηνπ ύςνπο ΓΓ ηξηγώλνπ ΑΒΓ κε θνξπθέο Α(5,1) Β(6,3) θαη Γ(2,2) είλαη: ς-2=-1/2(ρ-2).
32. Σν εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ, πνπ νξίδεηαη από ηελ επζεία 2ρ+5ς=10 θαη ηνπο άμνλεο, είλαη 5η.κ.
33. Όιεο νη επζείεο ηεο νηθνγέλεηαο: (ρ+ς+1)+ι(3ρ-2ς-4)=0 πεξλνύλ από ην ζεκείν (2,1).
34. Σν ζύζηεκα ησλ εμηζώζεσλ δύν παξάιιεισλ επζεηώλ, είλαη αδύλαην.
 
35. Η εμίζσζε ηεο επζείαο Αρ+Βς+Γ=0, κπνξεί λα γξαθεί ζηε κνξθή       0 , όπνπ


  , ,   ,  .
36. Σα ζεκεία Α(1,1) Β(-1,1) θαη Γ(1,-1) είλαη θνξπθέο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ.
37. Οη επζείεο 1  1  1  0, 2   2  2  0 είλαη θάζεηεο. Ιζρύεη 1  2  1 2 .



 



38. Η εμίζσζε  2    1   3 2  7   2  0 παξηζηάλεη επζεία γηα θάζε    .
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ΙΙ. Ερωτήσεις «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
1. Ο ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο κηαο επζείαο πνπ είλαη παξάιιειε κε ηνλ ς΄ς, ηζνύηαη κε :
Α. 1

Β. –1

Γ. 0

Γ. εθ(π/4)

Δ. δελ νξίδεηαη

2. Ο ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο κηαο επζείαο, πνπ δηέξρεηαη από ηα ζεκεία  1 , 1 ,  2 , 2  , νξίδεηαη
πάληα, όηαλ :
Α.  1   2 Β.  1   2 , 1   2 Γ.  1    2 , 1   2 Γ.  1   2 ,  1   2 Δ.  1   2
3. ην ζρήκα ε εμίζσζε ηεο επζείαο ΟΑ, είλαη   3 .

ς

Α
θ

Η γσλία θ ηζνύηαη κε :
Α. π/6

Β. π/3

Γ. π/4

Γ. π/2

Δ. 3π/4

Β

Ο

x

4. Η εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 παξηζηάλεη πάληα επζεία κε :
Α. Α=0 θαη Β=0

Β. Α=0 ή   0

Γ.  2   2  0

Γ.     0

Δ.     0

5. Σν θνηλό ζεκείν ηνπ άμνλα ρ΄ρ θαη ηεο επζείαο ΑΒ κε Α(0,4) θαη Β(1,5) είλαη :
Α. (4,0)

Β. (0.0)

Γ. (5,0)

Γ. (-4,0)

Δ. (0,-3)

6. Η επζεία ς=ιρ+3 :
Α. είλαη θάζεηε ζηνλ ρ΄ρ γηα θάπνηα ηηκή ηνπ ι
Β. είλαη θάζεηε ζηνλ ς΄ς γηα θάπνηα ηηκή ηνπ ι

1 
Γ. γηα   0 πεξλάεη από ην ζεκείν  ,5 
 
Γ. πεξλάεη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ
Δ. γηα ι=1 είλαη θάζεηε ζηε επζεία ς=ρ
7. Η επζεία πνπ ζρεκαηίδεη κε ηνλ άμνλα ς΄ς ακβιεία γσλία, είλαη :
Α.       2

Β. ς=2

Γ. ς=3ρ+2

Γ.        , κε ι<0

Δ. θάζεηε ζηελ 2ρ-3ς+2=0

8. Οη επζείεο ρ+2ς+1=0 θαη 2ρ+ις-2=0 :
Α. ηέκλνληαη γηα θάζε ι

Β. είλαη θαη νη δύν θάζεηεο ζηελ ς=ρ Γ. είλαη θάζεηεο γηα ι=-1

Γ. είλαη παξάιιειεο γηα ι=2 Δ. ηέκλνληαη ζην ζεκείν (-1,0) γηα ι=2
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9. Έζησ ε: Αρ+Βς+Γ=0 ( κε   0 ή   0 ), ηόηε:

Α. ην δηάλπζκα   ,  είλαη θάζεην ζηελ ε.

Β. ην δηάλπζκα   , είλαη παξάιιειν ζηελ ε.

Γ. ην δηάλπζκα    ,  είλαη παξάιιειν ζηελ ε.

Γ. ην δηάλπζκα   ,  είλαη παξάιιειν ζηελ ε.

Δ. ην δηάλπζκα    ,  είλαη θάζεην ζηελ ε.
10. Η επζεία πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-1,5) θαη είλαη θάζεηε ζηελ επζεία ς=1/3ρ-7, έρεη εμίζσζε:
Α. ς=-3ρ+7 Β. ς+1=-3(ρ-5) Γ. ς-5=-3(ρ+1) Γ. ς-5=3(ρ+1) Δ. ς+1=3(ρ+5)
11. Αλ ε επζεία (ε) ηέκλεη ηνπο άμνλεο ρ΄ρ, ς΄ς ζηα Α(α,0), Β(0,β) αληίζηνηρα κε α=2β, ηόηε:
Α. ε (ε) ζρεκαηίδεη γσλία 60ν κε ηνλ ρ΄ρ
Β. ε (ε) ζρεκαηίδεη γσλία 90ν κε ηνλ ρ΄ρ
Γ. ε (ε) ζρεκαηίδεη νμεία γσλία κε ηνλ ρ΄ρ
Γ. ε (ε) ζρεκαηίδεη ακβιεία γσλία κε ηνλ ρ΄ρ
Δ. ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο ηεο (ε) είλαη ½
12. ην δηπιαλό ζρήκα ε επζεία (ε) έρεη εμίζσζε:
Α.  

3
 1
3

Γ. ς=1/2ρ+1

Β.  

3
 1
3

Γ.   3  1

ς
(ε)

O
60ν

Δ. ς=1/2ρ-1

x

-1

13. Αλ ην ζεκείν (3,θ) αλήθεη ζηελ (ε):
Α. θ=0

Β. θ=2

Γ. θ=3

Γ. θ=5

x 1   2

 1 , ηόηε:
2
3
Δ. θ=1

14. ην θαξηεζηαλό επίπεδν ε εμίζσζε  2   2 παξηζηάλεη:
Α. κηα επζεία θάζεηε ζηνλ ρ΄ρ
Β. ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο ρΟς
Γ. ηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο ςΟρ΄
Γ. ηηο δηρνηόκνπο ησλ γσληώλ ρΟς θαη ςΟρ΄
Δ. κηα επζεία θάζεηε ζηνλ ς΄ς
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15. Αλ Α(1,3) θαη Β(5,3), ην ζπκκεηξηθό ηνπ κέζνπ ηνπ ΑΒ, σο πξνο ηνλ άμνλα ρ΄ρ, είλαη ην:
Α. (2,3)

Β. (2,-3)

Γ. (3,-3)

Γ. (-3,3)

Δ. (-3,-3)

16. Γίδεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε Α(0,0), Β(3,1), Γ(5,3) θαη Γ(θ,θ). Η ηηκή ηνπ θ, είλαη:
Α. 3

Β. 2

Γ. 1

Γ. –2

Δ. –3

17. Σα ζεκεία Α(α,α+1), Β(α+1,α+2) θαη Γ(α+2,α+3), είλαη:
Α. ζπλεπζεηαθά
Β. θνξπθέο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ
Γ. θνξπθέο ηζνζθεινύο θαη νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ
Γ. θνξπθέο ηζνπιεύξνπ θαη νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ
Δ. θνξπθέο ηζνζθεινύο θαη νμπγσλίνπ ηξηγώλνπ
18. Οη επζείεο 2ρ-3ς+4=0 θαη 3ς-2ρ+2=0, είλαη:
Α. ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηνλ άμνλα ρ΄ρ
Β. ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηνλ άμνλα ς΄ς
Γ. ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ αξρή ησλ αμόλσλ
19. Γηα ηελ επζεία (ε): (ι-1)ρ+(3-ι)ς-(ι-2)=0 νξίδεηαη ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο. Σόηε ηζρύεη:
Α. ι=3

Β. ι  1

Άλκης Τζελέπης
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(-1,2), Β(3,-2) θαη Γ(1,4). Να βξεζνύλ:
α) νη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ
β) νη εμηζώζεηο δύν πςώλ ηνπ
γ) νη εμηζώζεηο δύν δηακέζσλ ηνπ
δ) νη εμηζώζεηο δύν δηρνηόκσλ ηνπ
ε) νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ νξζόθεληξνπ, ηνπ βαξύθεληξνπ, ηνπ έγθεληξνπ θαη ηνπ πεξίθεληξνπ.
2. Θεσξνύκε ηα ζεκεία ηνπ επίπεδνπ Α(θζπλθ, ιεκθ), Β(θεκθ, -ιζπλθ) θαη Γ(θ, ι), όπνπ θ, ι
πξαγκαηηθνί αξηζκνί θαη 0 < θ < π. Βξείηε γηα πνηεο ηηκέο ηνπ θ ηα Α, Β, Γ είλαη ζπλεπζεηαθά.
3. Σα ζεκεία Κ(1, 1), Λ(2, 2) θαη Μ(3, -1) είλαη ηξεηο δηαδνρηθέο θνξπθέο ελόο
παξαιιειόγξακκνπ. Να βξείηε:
α) ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ηέηαξηεο θνξπθήο ηνπ
β) ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηνπ
γ) ην εκβαδόλ ηνπ
4. Μία θνξπθή ελόο ηεηξαγώλνπ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ κε εμηζώζεηο 2x-3ς+20=0 θαη
3x+5ς-27=0 θαη ε κία δηαγώληνο ηνπ βξίζθεηαη επί ηεο επζείαο x+7ς-16=0. Να βξεζνύλ νη
εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξαγώλνπ, θαζώο θαη ε εμίζσζε ηεο άιιεο δηαγσλίνπ ηνπ.
5. Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο επζεηώλ, πνπ είλαη παξάιιειεο πξνο ηελ επζεία ε: 2x-3ς-12=0 θαη νη
νπνίεο νξίδνπλ κε ηνπο άμνλεο ηξίγσλν εκβαδνύ ίζν κε 12η.κ.
6. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(-8, 2), Β(7, 4) θαη νξζόθεληξν Η(5, 2). Να βξείηε:
α) ηελ εμίζσζε ηεο πιεπξάο ΒΓ
β) ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο θνξπθήο Γ
γ) ηηο εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ
7. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(1, 2) θαη εμηζώζεηο δύν δηακέζσλ ηνπ ηηο x-3ς+1=0 θαη ς-1=0.
Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ.
8. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ είλαη κεζνπαξάιιειε ησλ επζεηώλ:
α) ε: 3x-ς+1=0

θαη

δ: -6x+2ς-3=0

β) ε: x = 4

θαη

x+6=0

γ) ε: ς = x

θαη

ς = x-3
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9. Γίλνληαη νη επζείεο ε: (κ+1) x + (κ+2) ς = 0 θαη δ: κ x – (3κ+2) ς + 7 = 0.
Να βξείηε ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό κ, ώζηε ε γσλία ησλ δύν επζεηώλ λα είλαη 90 ν
10. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(εκσ, ζπλσ) θαη Β( εκθ,
ζπλθ),

Να βξείηε επηπιένλ ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Ο(0, 0) από απηήλ.

11. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(2, 1), Β(6, 4) θαη Γ(9/2, 6).
α) λα δείμεηε όηη
β) λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο θνξπθήο Γ ηνπ νξζνγώληνπ ΑΒΓΓ
γ) λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ζην ηξίγσλν ΑΒΓ
12. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(ι, 0), Β(2ι, 3ι), ι

. Αλ ε θάζεηε ζηελ ΑΒ ζην ζεκείν Α ηέκλεη ηελ

επζεία x = – 2ι ζην Γ, λα δείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο.
13. Γίλνληαη νη επζείεο ε: 2x-3ς+1=0, δ: -x+4ς+3=0 θαη ην ζεκείν Α(1, -2).
Να βξείηε ζεκείν Μ ηεο δ, ώζηε ην κέζν ηνπ ΑΜ λα αλήθεη ζηελ ε.
14. Να απνδείμεηε όηη ε εμίζσζε

παξηζηάλεη δεύγνο δύν επζεηώλ.

ηε ζπλέρεηα λα βξείηε ηε ζρεηηθή ζέζε απηώλ ησλ επζεηώλ.
15. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(4, 2), Β(3, -1) θαη ε επζεία ε: ς = -3x. Να βξείηε ζεκείν Γ ηεο επζείαο,
ώζηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ λα είλαη ηζνζθειέο κε θνξπθή ην Β.
16. Γίλεηαη ε επζεία ε: x + ς = 1. Να βξείηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ ζεκείνπ Ρ(2, 3) σο πξνο άμνλα
ζπκκεηξίαο ηελ επζεία ε.
17. Να εμεηάζεηε αλ ε επζεία 2ιx + 2ις + 5ι = 3ς – x + 7 δηέξρεηαη από ζηαζεξό ζεκείν γηα θάζε
πξαγκαηηθό αξηζκό ι.
18. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(1, 4) θαη Β(-1, -5).
α) λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ΑΒ
β) λα βξείηε ην ζπληειεζηή δηεύζπλζεο ηνπ
γ) λα βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο κεζνθάζεηεο ηνπ ΑΒ
δ) λα βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο, πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ
θαη είλαη θάζεηε ζην ΑΒ
ε) λα βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ, πνπ έρεη θνξπθέο ηελ αξρή ησλ αμόλσλ
θαη ηα ζεκεία Α, Β.
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19. Θεσξνύκε ηηο επζείεο

θαη
Να δείμεηε όηη:

α) ε

είλαη ζπκκεηξηθή ηεο

, σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ ρ΄ρ

β) ε

είλαη ζπκκεηξηθή ηεο

, σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ ς΄ς

γ) ε

είλαη ζπκκεηξηθή ηεο

, σο πξνο θέληξν ζπκκεηξίαο ην Ο(0, 0)

20. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε

παξηζηάλεη επζεία,

ε νπνία δηέξρεηαη από ζηαζεξό ζεκείν.
21. Θεσξνύκε ηελ εμίζσζε
Γηα πνηέο ηηκέο ηνπ ι παξηζηάλεη επζεία;
22. Να βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ζεκείσλ Μ ηνπ επηπέδνπ, κε
23. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε θνξπθέο ηα ζεκεία Α(– 2, 2θ), Β(2θ, θ) θαη Γ(θ – 2, – θ), όπνπ θ
πξαγκαηηθόο αξηζκόο. Να βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ ηξηγώλνπ.
24. Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ ηα νπνία ηζαπέρνπλ από ηηο επζείεο κε εμηζώζεηο
3x – 2ς + 4 = 0 θαη 3x – 2ς + 6 = 0
25. Να απνδείμεηε όηη ε εμίζσζε

παξηζηάλεη δύν επζείεο θάζεηεο

κεηαμύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα λα βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ δύν επζεηώλ.
26. Να απνδείμεηε όηη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ, ησλ νπνίσλ ηα ηεηξάγσλα ησλ απνζηάζεώλ
ηνπο από ηα ζεκεία Α(3, 2) θαη Β(– 1, 2) έρνπλ ζηαζεξή δηαθνξά θ, είλαη επζεία θάζεηε ζηελ
ΑΒ.
27. Να εμεηάζεηε αλ ε επζεία κε εμίζσζε x + 1998ς = 4 αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα επζεηώλ κε
εμίζσζε
28. Μία θσηεηλή αθηίλα δηεξρόκελε από ην ζεκείν Α( 2, 3) θαη πξνζπίπηνπζα ζηελ επζεία κε
εμίζσζε x + ς + 1 = 0, κεηά ηελ αλάθιαζή ηεο δηέξρεηαη από ην ζεκείν Μ(1, 1).
Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ηεο πξνζπίπηνπζαο θαη ηεο αλαθιώκελεο αθηίλαο.
29. Έλα ζεκείν Ρ ηνπ επηπέδνπ θηλείηαη πάλσ ζηελ επζεία ς = x. Να απνδείμεηε όηη ην ζπκκεηξηθό
ζεκείν ηνπ Ρ σο πξνο ηελ επζεία x + 2ς – 1 = 0, θηλείηαη πάλσ ζηελ επζεία 7 x – ς – 2 = 0
30. Οη ζπληεηαγκέλεο δύν πινίσλ είλαη

ζε θάζε ρξνληθή

ζηηγκή ζηηγκή t > 0.
α) Να βξεζνύλ νη πνξείεο ησλ δύν πινίσλ
β) Να βξεζεί αλ ππάξρεη ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα ζπλαληεζνύλ ηα δύν πινία
γ) Να βξεζεί ε απόζηαζε ησλ δύν πινίσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 3
Άλκης Τζελέπης
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31. Η πνξεία δύν θηλεηώλ πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα κε αθεηεξία ηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα,
θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα:
α) Να βξεζεί ε απόζηαζε ησλ δύν ζεκείσλ

ς

Α θαη Β
β) Να βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ Γ
γ) Να βξεζεί ε απόζηαζε ηνπ Β από ηελ

Β(-5,1).

επζεία ζηελ νπνία θηλείηαη ην άιιν θηλεηό

Γ

δ) Να εμεηαζζεί αλ ηέκλνληαη νη δηεπζύλζεηο

Ο

60ν

x

.

Α(-3,-1)

ησλ δύν θηλεηώλ
32. ε ράξηε κε θαξηεζηαλό ζύζηεκα αμόλσλ, ε ζέζε ελόο ιηκαληνύ πξνζδηνξίδεηαη από ην ζεκείν
Α(2, 6) θαη ε ζέζε ελόο πινίνπ κε ην ζεκείν

.

α) Γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ι ην ζεκείν Π έρεη ηεηκεκέλε κηθξόηεξε από ηελ ηεηκεκέλε ηνπ Α;
β) Να εμεηάζεηε αλ ην πινίν ζα πεξάζεη από ην ιηκάλη, όηαλ ε πνξεία ηνπ είλαη επζύγξακκε
γ) Πνηα είλαη ε ειάρηζηε απόζηαζε ηεο πνξείαο ηνπ πινίνπ από ην ιηκάλη;
33. Μηα ηξηγσληθή θαηαζθήλσζε δηαζέηεη ηξεηο εηζόδνπο, κία ζε θάζε θνξπθή. Ο αξρεγόο ηεο
θαηαζθήλσζεο (ηνπ νπνίνπ ε ζθελή βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θαηαζθήλσζεο) ζέινληαο λα
ππνινγίζεη ην εκβαδόλ ηεο θαηαζθήλσζεο, ζηέιλεη ηξεηο θαηαζθελσηέο λα κεηξήζνπλ ηηο
απνζηάζεηο ησλ εηζόδσλ από ηε ζθελή ηνπ. Ο πξώηνο πξνρσξά 2km βόξεηα θαη ζηε ζπλέρεηα
1km αλαηνιηθά, όπνπ ζπλαληά ηελ πξώηε είζνδν. Ο δεύηεξνο πξνρσξά 3km αλαηνιηθά θαη
1km λόηηα θαη εθεί ζπλαληά ηε δεύηεξε είζνδν. Ο ηξίηνο πξνρσξά 2km δπηηθά θαη ζπλαληά ηελ
ηξίηε είζνδν.
α) Να ζεσξήζεηε θαηάιιειν ζύζηεκα αμόλσλ θαη λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηξηώλ
εηζόδσλ ζε απηό ην ζύζηεκα
β) Να βξείηε ην εκβαδόλ ηεο θαηαζθήλσζεο
34. ε ράξηε κε θαξηεζηαλό ζύζηεκα αμόλσλ Οxς έλα πινηάξην μεθηλά από έλα ιηκάλη Α θαη
θαηεπζύλεηαη πξνο ην ιηκάλη Ο. Σν ξαληάξ ζέζεο γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή t, δίλεη ηηο εμήο
ζπληεηαγκέλεο γηα ην πινηάξην:
α) Πνηεο είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α;
β) Πόζν απέρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα δύν ιηκάληα;
γ) Δίλαη ζσζηή ε πνξεία ηνπ πινηαξίνπ; Πνηά είλαη ε εμίζσζή ηεο;
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35. ε έλα εξγνζηάζην ν λένο δηεπζπληήο δήηεζε λα ελεκεξσζεί γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο
επηρείξεζεο από ην έηνο ίδξπζήο ηεο. Ο ππεύζπλνο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ παξάδσζε ην παξαθάησ
ζρεδηάγξακκα:

ς

ε επζεία ησλ εζόδσλ
3

ε επζεία ησλ εμόδσλ

2

Οx: ν άμνλαο ησλ εηώλ ιεηηνπξγίαο

1

Ος: ν άμνλαο ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξώ

Ο

α) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ

x

4

θαη

β) Να βξείηε πόζα έηε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε επηρείξεζε αξρίδεη λα έρεη θέξδε
γ) Να βξείηε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ην ηέηαξην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δ) Πόηε ε επηρείξεζε ζα παξνπζηάζεη θέξδε 300 ρηιηάδεο επξώ;
36. Να βξείηε εμίζσζε επζείαο ε νπνία δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(1, – 3) θαη ηα ζεκεία Β(3, 2)
θαη Γ(– 1, 2) ηζαπέρνπλ από απηήλ.
37. Να βξείηε εμίζσζε επζείαο ε νπνία δηέξρεηαη από ην ζεκείν Γ(– 1, 2) θαη ζρεκαηίδεη κε ηελ
επζεία 2x + ς + 1 = 0 γσλία 45ν
38. Να βξείηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ ζεκείνπ Α(– 1, 2) σο πξνο άμνλα ζπκκεηξίαο ηελ επζεία πνπ
νξίδεηαη από ηα ζεκεία Β(1, 1) θαη Γ(– 3, 5).
39. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο, ε νπνία είλαη ζπκκεηξηθή ηεο ε: x + ς – 1 = 0 σο πξνο άμνλα
ζπκκεηξίαο ηελ επζεία δ: x – ς + 1 = 0.
40. Να βξείηε ηηο ηηκέο ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ κ, ώζηε νη επζείεο κε εμηζώζεηο ε: 2x +κς + 1 = 0,
δ: x + 2ς +κ = 0 θαη ε: κx + ς +2 = 0 λα δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν.
41. Μηα αθηίλα θσηόο αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο επζείαο ε: x – 2ς + 5 = 0 θαη αλαθιάηαη πάλσ ζηελ
επζεία ε: 3x – 2ς +7 = 0. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο ηελ νπνία αθνινπζεί ε επζεία κεηά
ηελ αλάθιαζε.
42. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Β(-4, -5) θαη νη ε: 5x + 3ς – 4 = 0, δ: 3x +8ς + 13 = 0 είλαη νη
εμηζώζεηο δύν πςώλ ηνπ. Να βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ππόινηπσλ θνξπθώλ ηνπ θαη ηηο
εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ.
43. Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηξηγώλνπ, ην νπνίν έρεη ην Β(2, -6) θνξπθή θαη νη
x – 1 = 0, x +7ς – 9 = 0 είλαη αληίζηνηρα νη εμηζώζεηο ελόο ύςνπο θαη κηαο δηρνηόκνπ από ηελ
ίδηα θνξπθή.
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44. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο, ε νπνία δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ρ(3, 0) θαη νξίδεη κε ηηο
επζείεο ε: 2x – ς – 2 = 0 θαη δ: x + ς = 3 = 0 επζύγξακκν ηκήκα πνπ έρεη κέζνλ ην Ρ.
45. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε θνξπθέο Α(1, -2), Β(2, 3) θαη εκβαδόλ ίζν κε 8. Να βξείηε ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηεο ηξίηεο θνξπθήο Γ, αλ απηή αλήθεη ζε επζεία κε εμίζσζε 2x +ς – 2 = 0.
46. Σα ζεκεία Α(-1, 3) θαη Γ(6, 2) είλαη απέλαληη θνξπθέο ηεηξαγώλνπ.
Να βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ άιισλ θνξπθώλ.
47. Σν ζεκείν Δ(1, -1) είλαη ην θέληξν παξαιιειόγξακκνπ, ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά αλήθεη ζηελ
επζεία ε: x – ς + 12 = 0. Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ ππόινηπσλ πιεπξώλ ηνπ.
48. ε ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(4, -1), νη x – 1 = 0 θαη x – ς – 1 = 0 είλαη νη εμηζώζεηο δύν δηρνηόκσλ
ηνπ. Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ.
49. ε ηξίγσλν ΑΒΓ ε κία θνξπθή έρεη ζπληεηαγκέλεο (1, 3) θαη νη x – 2ς + 1 = 0, ς – 1 = 0 είλαη
νη εμηζώζεηο δύν δηακέζσλ ηνπ. Να βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ άιισλ θνξπθώλ ηνπ.
50. Να βξείηε εμίζσζε επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ζρεκαηίδεη κε ηηο επζείεο
ε: x – ς + 12 = 0 θαη δ: 2x +ς + 9 = 0 ηζνζθειέο ηξίγσλν κε θνξπθή ην ζεκείν ηνκήο ησλ ε, δ.
51. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(α, 0), Β(0, β), Γ(-α, 0), Γ(0, -β). Αλ Μ είλαη ζεκείν ηεο ΑΒ κε
ηεηκεκέλε x΄ θαη Ρ ζεκείν ηεο ΒΓ κε ηεηκεκέλε – 2x΄, λα απνδεηρζεί όηη ε δηεύζπλζε ηεο
επζείαο ΡΜ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ x΄. Αλ Ν είλαη ζεκείν ηεο επζείαο ΑΓ κε ηεηκεκέλε x΄,
λα απνδεηρζεί όηη ε ΝΡ δηέξρεηαη από ζεκείν αλεμάξηεην ηνπ x΄.
52. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(-4, 0) θαη Β(0, 6). Από ην κέζν ηνπ ΑΒ δηέξρεηαη κία επζεία (ε) ε
νπνία ηέκλεη ηνλ άμνλα ρ΄ρ ζην Κ θαη ηνλ ς΄ς ζην Λ.
Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο (ε) αλ (ΟΚ) = 2(ΟΛ).
53. Να βξεζεί εμίζσζε επζείαο ε νπνία δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη καδί κε ηηο επζείεο
δ: x + ς = α θαη ε: x = 0 ζρεκαηίδεη ηξίγσλν κε εκβαδόλ ίζν κε
54. Να βξεζεί ε εμίζσζε επζείαο πνπ είλαη παξάιιειε ζηελ δ: 2x +3ς + 1 = 0 θαη ζρεκαηίδεη κε
ηνπο άμνλεο ηξίγσλν εκβαδνύ ίζνπ κε 3.
55. Οη εμηζώζεηο δύν δηαδνρηθώλ πιεπξώλ ξόκβνπ είλαη ς = 2x + 4 θαη 3ς = – x – 2. Αλ ην ζεκείν
Α(4, 6) είλαη κία θνξπθή ηνπ, λα βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ άιισλ θνξπθώλ ηνπ.
56. Μία πιεπξά ξόκβνπ βξίζθεηαη ζηελ επζεία ε: 5x + 7ς = 1 θαη κία θνξπθή ηνπ ζην Α(3, -2).
Αλ κία δηαγώληνο ηνπ βξίζθεηαη ζηελ επζεία δ: x + 1 = 3ς, λα βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ
άιισλ θνξπθώλ ηνπ.
57. Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο επζεηώλ νη νπνίεο δηέξρνληαη από ην ζεκείν Α(2, 7) θαη ε απόζηαζή
ηνπο από ην ζεκείν Β(1, 2) είλαη ίζε κε 5.

Άλκης Τζελέπης

Σελίδα 12

Εξίσωση ευθείας

58. Γίλνληαη νη επζείεο

α) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ ι, ώζηε νη επζείεο λα είλαη παξάιιειεο
β) Να βξείηε ηελ ηηκή ηνπ κ, ώζηε νη παξάιιειεο επζείεο λα έρνπλ απόζηαζε ίζε κε
59. Θεσξνύκε ηα ζεκεία Α(0, 1), Β(-2, 1) θαη Γ(1, 1). Να βξεζεί έλα ζεκείν Μ, ώζηε ηα ηξίγσλα
ΜΟΑ θαη ΜΒΓ λα είλαη ηζνζθειή κε θνξπθή ην ζεκείν Μ.
60. Θεσξνύκε ηηο επζείεο:

Να δείμεηε όηη νη επζείεο απηέο ζρεκαηίδνπλ ηξίγσλν, ηνπ νπνίνπ ην νξζόθεληξν αλήθεη ζε
ζηαζεξή επζεία.
61. Γίλεηαη ηξίγσλν κε θνξπθέο ηα ζεκεία Α(6,6), Β(-3, 0) θαη Γ(3κ-1, 2κ+3).
α) Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηεο θνξπθήο Γ
β) Να δεηρζεί όηη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ είλαη ζηαζεξό.
62. Να βξεζεί ε γσλία ησλ δηαλπζκάησλ

αλ γλσξίδνπκε όηη ε επζεία

δηέξρεηαη από ην θνηλό ζεκείν ησλ επζεηώλ δ: x + ς – 1 = 0
θαη ε: 2x – ς + 4 = 0
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