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                         ΕΥΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Άσκηση. 1 

 

Να  βρείτε  την εξίσωση της  ευθείας  , η οποία: 

   ι)Διέρχεται από το σημείο  Α(-2,1)  και  είναι  παράλληλη  

στο διάνυσμα    2,3δ   

  ιι)Διέρχεται από το σημείο   Β(3,-4)   και είναι κάθετη στο 

διάνυσμα    2,4  

 

ΛΥΣΗ 

 

i)Ο συντελεστής διεύθυνσης της ζητούμενης ευθείας  είναι : 

3

2
λλ

δ
  .  Και επειδή διέρχεται από το σημείο Α(-2,1)  , η 

εξίσωση της είναι  :  y-1=
3

4

3

2
 x  

 

ii)  Επειδή ο συντελεστής της η είναι:  
2

1

4

2
λ

η



   θα έχω 

ότι λ=2 και  επειδή διέρχεται από το  Β(3,-4)  η εξίσωση της θα 

είναι:   y+4=2(x-3)  102  xy  

 

Άσκηση. 2 

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το 

σημείο Α(3,-2) και: 

α)είναι παράλληλη προς το διάνυσμα  =(2,-5) 

β) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα  =(0,3) 

γ) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα  =(2,0) 

δ)είναι κάθετη στο διάνυσμα  =(2,1) 

ε) είναι κάθετη στο διάνυσμα  =(0,-2) 

στ)σχηματίζει με τον άξονα χ’χ γωνία ω=135
ο
. 
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ΛΥΣΗ 

Υποθέτουμε ότι (ε) είναι η ζητούμενη εφαπτομένη σε κάθε μια 

των περιπτώσεων 

α)Θέλουμε να είναι: ε// > λε=  => λε=   => λε=-  

Επειδή η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2),θα έχει 

εξίσωση: 

ε y-(-2)=- (x-3) => y+2=- x+  => 2y+4=-5x+15 =>  

5x+2y-11=0 

β)Επειδή  x’x =>  x’x άρα ε →x=3 

γ)Επειδή  y’y =>  y’y άρα ε →y=-2 

δ)Είναι λδ =  

Θέλουμε να είναι:   => λε*λδ=-1 => λε=-2 

Επειδή η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2),θα έχει 

εξίσωση: 

ε→ y –(-2) = -2(x-3) => y+2 = -2x +6 => 2x + y -4 =0 

 

ε) Είναι : x’x και επειδή θέλουμε να είναι : ε    => ε  y’y 

Επειδή  η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2), θα 

έχει εξίσωση: 

ε→ y= -2 

στ) Είναι λε =εφ135
ο 
 => λε = -εφ45

ο
 => λε= -1 

Επειδή η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2), θα έχει 

εξίσωση: 

ε→ y –(-2) = -1(χ-3)=> y+2= -x+3 => x+y-1 = 0 

 

 

Άσκηση. 3 

 

Να δείξετε ότι τα σημεία   Α(2,1)    Β(4,5)   Γ(-1,-5)  είναι  

συνευθειακά. 
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ΛΥΣΗ 

 

Έχουμε    2
24

15
λΑΒ 




    και    2

)1(4

)5(5





  

 

Έτσι   έχουμε:   

 ά   ,,//  

 

 

Άσκηση. 4 

Έστω το τρίγωνο ΑΒΓ με   Α(3,4)   Β(-5,2)   και  Γ(1,-2) 

  Να βρείτε : 

1)την εξίσωση της ευθείας που  περιέχει τη διάμεσο  ΑΔ. 

2)Την εξίσωση της ευθείας που περιέχει το ύψος  ΒΕ 

3)Την εξίσωση της μεσοκαθέτου της πλευράς  ΑΒ 

 

ΛΥΣΗ 

 

1)Το μέσο Δ της πλευράς ΒΓ έχει συντεταγμένες  (-2,0) 

 Άρα ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΔ είναι  

   λΑΔ=
5

4

)2(3

04





       και επειδή η ευθεία διέρχεται από το 

σημείο Α(3,4) η εξίσωση της είναι:  

y-4=
5

8

5

4
)3(

5

4
 xyx  

2) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΓ είναι  

λΑΓ= 3
13

)2(4





.     Έπειδή   ΒΕ ΑΓ   έχουμε ότι  λΒΕ=

3

1
 . 

Και  επειδή η ΒΕ διέρχεται από το σημείο Β(-5,2) η εξίσωση 

της είναι:      
3

1

3

1
)5(

3

1
2  xyxy   

 

3)Το μέσο Ζ της πλευράς ΑΒ έχει συντεταγμένες (-1,3).  Ο 

συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΒ είναι : 
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λΑΒ=
4

1

)5(3

24





     .  Άρα ο συντελεστής διεύθυνσης της 

μεσοκαθέτου  της πλευράς  ΑΒ είναι  λε=-4. Και επειδή η  ε 

διέρχεται από το Ζ(-1,3)  η εξίσωση της είναι:   

y-3=-4(x+1). 

 

Άσκηση 5 

Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι παράλληλες 

προς την ευθεία ε: 2x-3y-12=0 και οι οποίες ορίζουν με τους 

άξονες τρίγωνο εμβαδόν ίσο με 12 τ.μ. 

 
Λύση 

Υποθέτουμε ότι  (η)→y=λx+β είναι εξίσωση της ζητούμενης 

ευθείας. 

Επειδή είναι (ε)//(η) => λε=λη => λη =   

Επομένως η→y= x+β  (1) 

 

Εύρεση των συντεταγμένων του Β 

Λύνουμε το σύστημα: 

     .Άρα Β(- ,0) 

 

Εύρεση των συντεταγμένων του Α 

Λύνουμε το σύστημα: 

  .Άρα Α(0,β) 
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Το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ 

(ΟΑΒ)= (ΟΑ) (ΟΒ) = |β| |- | = β
2 

     => β
2 
= 12=> β

2 
=16=> β= 4

 

Όμως                        (ΟΑΒ) =12 

Αν β=4 τότε η (1) δίνει: η→y= x+4 

Αν β=-4 τότε η (1) δίνει: η→y= x-4 

 

Άσκηση 6 

Τριγώνου ΑΒΓ δίνονται η κορυφή Α(1,2) και οι εξισώσεις  

x-3y+1=0 και y-1=0 δύο διαμέσων του. Να βρείτε τις 

εξισώσεις των του τριγώνου ΑΒΓ. 

 
Λύση 

Έστω ε1→x-3y+1=0 και ε2→y-1=0 

Το Α  ε1, διότι: 1-3*2+1 0 

Το Α  ε2, διότι: 2-1 0 

Συνεπώς οι διάμεσες που δίνονται είναι οι ΒΜ,ΓΛ 

Έστω Β(x1,y1) και Γ(x2,y2). 

Εύρεση των συντεταγμένων του σημείου G(x0,y0). 

Λύνουμε το σύστημα: 

 .Άρα G(2,1) 

Εύρεση των συντεταγμένων του σημείου K(xκ,yκ). 

Επειδή είναι: 

=2  => (2-1,1-2)= 2(xk-2,yk-1) 

(1,-1)= (2xk-4,2yk-2)=> 
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=>  .Άρα: Κ( , ) 

Επειδή το Λ(xλ,yλ) είναι το μέσο της ΑΒ θα είναι: 

 
Επειδή το Μ(xμ,yμ) είναι το μέσο της ΑΓ θα 

είναι:  

Επειδή το Κ( , ) είναι το μέσο της ΒΓ θα είναι:  

  

Έτσι έχουμε: 

Λ ε2 => yλ-1=0 => yλ=1                               (7) 
Μ ε1 => xμ-3yμ+1=0 (3),(4)=> 

  - 3 +1=0 => x2-3y2-3=0                (8) 

Οι σχέσεις (7) και (2) δίνουν: 

=1=> y1+2 =2=> y1=0                          (9) 

Οι σχέσεις (9) και (6) δίνουν:  

y1+y2=1 =>0+y2=1                                          (10) 

Οι σχέσεις (8) και (10) δίνουν: 

 x2-3y2-3=0 => x2-3*1-3=0 => x2=6          (11) 
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Οι σχέσεις (11) και (5) δίνουν: 
x1+x2=5 => x1+6=5 =>x1=-1                       (12) 
Επομένως: Β(-1,0) και Γ(6,1) 
Για την εξίσωση της ΑΒ με Α(1,2) και Β(-1,0) 

Είναι: λΑΒ= =1 

Άρα: ΑΒ →y-0=1(x+1)=> x-y+1=0 
Για την εξίσωση της ΑΓ με Α(1,2) και Γ(6,1) 

Είναι: λΑΓ= =-  

Άρα:  

ΑΓ→ y-2= - (x-1) => 5y-10=-x+1=> x+5y-11=0 

Για την εξίσωση της ΒΓ με Β(-1,0) και Γ(6,1) 

Είναι: λΒΓ= 
1 0

6 ( 1)



 
=  

Άρα: ΒΓ→y-0= (x+1)=> 7y=x+1=> x-7y+1=0 

 
 
Άσκηση 7 

Δίνονται τα σημεία Α(2,1), Β(6,4) και Γ( ,6) 

Α) Να δειχθεί ότι η γωνία ΑΒΓ είναι ορθή. 
Β) Να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Δ του 
ορθογωνίου παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ. 
Γ) Να βρεθούν οι συντταγμένες του κέντρου του 
περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο ΑΒΓ. 
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Λύση  

Α) Είναι λΑΒ=  και λΒΓ= = =-     

      Ισχύει λοιπόν: 

        λΑΒ*λΒΓ= *(- )= -1=> ΑΒΒΓ => ΑΒΓ=90ο 

Β) Αν Κ είναι το μέσο της ΑΓ, τότε: 

Κ( , ) δηλ. Κ( , ) 

Οπότε αν Δ(xΔ,yΔ), θα έχουμε: 

 

 
Άρα: Δ(  

Γ) ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΒΓ έχει 
κέντρο το μέσο του ΑΓ δηλαδή το Κ. 
 
Σημείωση 
Για τις συντεταγμένες του Δ, θεωρήστε και την σχέση: 

κ.λ.π 
 
Άσκηση 8 

 

Δίνονται οι ευθείες   ε1:y=2x-3   και   ε2=y=-x+2. 

  Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία τέμνει τις ε1  

και  ε2  στα σημεία Α και   Β αντιστοίχως  και το Μ (3,1) 

είναι το μέσο του  ΑΒ. 

 

 

ΛΥΣΗ 

   

 Έστω α η τετμημένη  ενός σημείου Α της ευθείας ε1 , οπότε η 

τεταγμένη του Α είναι y=2α-3  και   άρα  Α(α,2α-3)  . Ομοίως 

αν β η τετμημένη ενός σημείου Β της ευθείας ε2  ,οπότε : 
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Β(β,-β+2). 

  Το σημείο Μ(3,1) είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος 

ΑΒ αν και μόνο αν  

 

1
2

232

3
2

βα








          α=3    και  β=3 

Έτσι έχουμε Α(3,3)  και  Β(3,-1).  Επειδή τα σημεία αυτά 

έχουν την ίδια τετμημένη 3 , η ζητούμενη ευθεία ΑΒ είναι 

κατακόρυφη και η εξίσωση της είναι η   χ=3. 

 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ  ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ 

 
1.Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η  

    εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία  

    (ε) με τον άξονα  χ΄χ                                                          Σ       Λ 

2.Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία  Α(χ1 ,y1 ) 

   και  Β(χ1,y2 ) έχει συντελεστή διεύθυνσης  μηδέν              Σ        Λ 

3.Οι ευθείες   1  και  2
3

k
y x y x       είναι  

  παράλληλες . Τότε  ισχύει  κ=3λ  .                                       Σ       Λ 

4.Οι ευθείες   y=2 και  y=2x είναι  παράλληλες                     Σ       Λ 

5. Τα σημεία   Α(κ,α)  ,Β(λ,α)  ,Γ(μ,α)  

      είναι συνευθειακά                                                             Σ        Λ 

6.Τα σημεία   Α(α+β,γ)  ,Β(β+γ,α)  Γ(γ+α,β)  

   είναι συνευθειακά αν a                                             Σ        Λ 

7.Δίνονται τα σημεία Α(-3,-1)  ,Β(2,2) Γ(-3,4) 

    Δ(3,-6).Η ευθεία ΑΒ είναι κάθετη  προς την ΓΔ                Σ        Λ 

8.Η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (1,1) 

   και      σχηματίζει με το χ΄χ γωνία  135
0
 είναι χ+y=0          Σ        Λ 

9.Όταν ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας δεν  

    ορίζεται , τότε η εξίσωση της είναι της μορφής χ=χ0          Σ        Λ 

10.Η ευθεία 1 με , 0
y

 
 
     τέμνει τους άξονες  

   στα σημεία  Α(α,0)  και Β(0,β)                                            Σ         Λ 
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ΑΛΥΤΕΣ     ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

                                 

1.Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα χ΄χ η 

ευθεία που διέρχεται από τα σημεία: 

i)Α(-4, 3 -1)       και    Β(5,4 3 -1) 

ii)Γ(-4,-3)   και   Δ(2,-3) 

iii)Ε(-2,-5)     και   Ζ(-2,-7) 

 

2.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε, η οποία διέρχεται 
από το σημείο Α(3,-2) και από το σήμειο τομής Μ των 
ευθειών  
ε1: 3x+2y-3=0 και ε2: 2x-y+5=0 και είναι κάθετη στην 
ευθεία ε3: 3x+2y-7=0. 
 

3.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ,η οποία : 

  i)Διέρχεται από το σημείο  Α(-1,3)  και έχει  συντελεστή 

διεύθυνσης  λ=-2. 

ii)Διέρχεται από το σημείο Β(0,5)  και σχηματίζει με τον 

άξονα χ’χ γωνία  30
0
. 

 

   4.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ,η οποία : 

  i)Διέρχεται από τα σημεία :Α(-3,5)    και Β(-3,-10) 

  ii)Διέρχεται από τα σημεία : Γ(1,-3)   και  Δ(5,-1) 

 
5.Έστω η εξίσωση: x α+yσυν2α+συν2α=0   (1). 
Να δείξετε ότι: 

   Α) για κάθε αR η εξίσωση (1) παριστάνει μια ευθεία. 
   Β) οι ευθείες (1) διέρχονται από ένα σταθερό σημείο 

 

 

6.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ,η οποία: 

 i)Διέρχεται από το σημείο Α(2,-3)  και είναι παράλληλη στην 

ευθεία   ε:y=3x-7 

ii)Διέρχεται από το σημείο  Β(-4,1)  και είναι κάθετη στην  

ευθεία   ε’:  y= - 10
2

1
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7.Να βρείτε τους αριθμούς α∈R για τους οποίους οι ευθείες  
ε1: x-2y-3=0, ε2: 2x+3y+1=0, ε3: 5x+4y+α2-2α=0 
διέρχονται από το ίδιο σημείο. 
 
8.Έστω η εξίσωση: x α+yσυν2α+συν2α=0   (1). 
Να δείξετε ότι: 
Α) για κάθε αR η εξίσωση (1) παριστάνει μια ευθεία. 
Β) οι ευθείες (1) διέρχονται από ένα σταθερό σημείο 
 

9.Να δείξετε ότι είναι συνευθειακά τα σημεία : 

                   Α(2,1)      Β(4,5)    και    Γ(-1,-5) 

 

 

 10.Να βρεθεί η μεσοκάθετη  του τμήματος ΑΒ όπου Α(6,0)      

      και  Β(10,2). 

 

 

11.Δίνεται τρίγωνο  με κορυφές τα σημεία Α(4,3)  Β(2,5)   

Γ(2,-1). Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας πάνω στην οποία 

βρίσκεται: 

  i)η πλευρά ΑΓ                      ii)η πλευρά ΒΓ 

iii)το ύψος  ΒΔ                       iv)το ύψος  ΑΚ 

v)η διάμεσος  ΓΜ 

 

 

12.Αν Α(2,1)  και   ε:y=x-5 ,να βρείτε : 

  i) την προβολή Β του Α στην ε, 

  ii)το συμμετρικό Α’ του Α  ως προς  ε. 

 

 

   13.Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ  με Α(1,3).Αν ε1:y=
2

1

2

1
  

και  ε2 : y=1 οι εξισώσεις των δύο διαμέσων του τριγώνου ,να 

βρείτε τις  εξισώσεις των πλευρών του. 
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14.Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ  του οποίου οι δύο πλευρές 

έχουν εξισώσεις ε1: y=χ+1 και  ε2 : y=-χ+2  .Αν η κορυφή Α  

έχει συντεταγμένες (1,3)  ,να βρείτε τις εξισώσεις των 

πλευρών του και της διαγωνίου του ΑΓ. 

 

15.Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε η οποία διέρχεται από 

το σημείο Σ(1,3) και σχηματίζει  με τους άξονες ισοσκελές 

τρίγωνο. 

 

 

16.Η κορυφή Β ενός τριγώνου ΑΒΓ έχει συντεταγμένες (3,1) 

και οι ευθείες πάνω στις οποίες βρίσκονται η πλευρά ΑΓ και η 

διάμεσος ΑΜ έχουν εξισώσεις   y=-2x+7  και y= 3
2

1
  

αντίστοιχα. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών Α  

και Γ. 

 

 

17.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(4,4)  και  Β(10,5).Αν η ευθεία 

πάνω στην οποία βρίσκεται η διχοτόμος ΑΔ έχει εξίσωση y=x,   

να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΑΓ. 

 

18.Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας ε που έχει τετμημένη 

επί την αρχή -2 και είναι παράλληλη προς την ευθεία 

  ε1: y= - )1(
2

1
 . 

 

 

19.Δίνονται οι  ευθείες  ε1:y=2χ-3  και  ε2:y=-χ+2.  Να βρείτε 

την  εξίσωση της ευθείας η οποία τέμνει τις ε1 και  ε2 στα 

σημεία Α και  Β  ,αντιστοίχως και το σημείο  Μ(3,1) είναι το 

μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. 

 

20.Θεωρούμε τα σημεία Α(4,2)  και  Β(3,-5) και την ευθεία 

ε:y=-7x+23. Να βρείτε τα σημεία Μ της ευθείας  ε , για τα 

οποία το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ορθογώνιο στο Μ. 
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21.Θεωρούμε τις ευθείες   ε:y=
2

1
χ-5  και   ε1:y=3χ-5. 

Να βρείτε την εξίσωση της συμμετρικής ευθείας ε΄  της ε ως  

προς  την  ε1. 

 

 

22.Να βρείτε τις συντεταγμένες του ορθόκεντρου Η του 

τριγώνου ΑΒΓ με : Α(1,0)  ,Β(2,-4)  και Γ(-5,-2). 

 

 

23.Να βρείτε τις εξισώσεις  των ευθειών οι οποίες διέρχονται  

από το σημείο Μ(-1,4)  ,τέμνουν τους άξονες χ΄χ  και y΄y στα 

σημεία Α  και Β ,αντιστοίχως ,και το άθροισμα της 

τετμημένης του Α και της τεταγμένης του  Β  είναι ίσο με  3. 

 

 

24.Θεωρούμε ένα τρίγωνο  ΑΒΓ με Α(3,5)  .Η διάμεσος του 

ΒΜ ανήκει στην ευθεία  ε1:y=
7

1

7

2
  και  η διάμεσος του ΓΝ 

ανήκει στην  ευθεία  ε2:y=-χ+2.Να βρείτε  τις συντεταγμένες 

των δύο άλλων κορυφών του τριγώνου  αυτού. 

 

 

 

25.Θεώρουμε τρίγωνο ΑΒΓ με  Α(2,3).Το ύψος του ΒΔ  

ανήκει στην ευθεία ε1:y= 1
2

1
   και  η διάμεσος του ΓΜ  

ανήκει στην ευθεία ε2:y=-3χ+5.Να βρείτε τις συντεταγμένες 

των δύο άλλων κορυφών του τριγώνου αυτού. 

 

 

26.Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών με συντελεστή  

διεύθυνσης  -
2

3
  ,  οι οποίες σχηματίζουν με τους άξονες 

τρίγωνο  με εμβαδόν 12 (τετραγωνικές  μονάδες).  

 

27.Οι  ευθείες ε1:y=-χ+5   και   ε2:y=-3x+9  τέμνονται σε ένα  

σημείο  Κ .Η  ε1 τέμνει τους άξονες χ΄χ και y΄y στα σημεία Α 
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και Β   και η  ε2 τους τέμνει  στα Γ  και Δ,αντιστοίχως.Να 

δείξετε ότι τα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων ΑΔ,ΒΓ,ΟΚ 

είναι συνευθειακά. 

 

28.Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με Α(6,0)  ,Β(4,-3)  και 

ορθόκεντρο  Η(5,-1) .Να βρεθούν οι συντεταγμένες της 

κορυφής Γ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ   ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

                                                                                 Ευσταθίου  Πέτρος - 60 - 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 

ΕΥΘΕΙΑΣ 
 

 

ΛΥΜΕΝΕΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

Άσκηση 1 

 

1.Έστω η εξίσωση: 

          (3λ+2) x +(λ-1)y – (λ+4)=0  

i)Να δείξετε ότι για κάθε λ   η εξίσωση παριστάνει μία 

ευθεία ,την οποία συμβολίζουμε με  ελ. 

ii) Να δείξετε ότι όλες οι ευθείες ελ διέρχονται από ένα 

σταθερό σημείο , το οποίο να βρείτε. 

iii)Από τις ευθείες  ελ να βρείτε εκείνη , η οποία είναι 

παράλληλη στην ζ:4x-2y+7=0 

 

 

ΛΥΣΗ 

 

i)Η εξίσωση είναι της μορφής Αx+Βy+Γ=0  όπου Α=3λ+2,    

Β=λ-1 και  Γ=-(λ+4) . Έστω ότι για κάθε λ  , ισχύουν : 

   

     








0

0

B

A
      λ=

3

2
          ,   λ=1    1

3

2
 ,  άτοπο 

    

Άρα για κάθε λ    έχουμε  Α 0   και   Β 0  . Συνεπώς για 

κάθε λ η εξίσωση παριστάνει μία ευθεία. 

 

ii)Πρώτος  τρόπος:Για κάθε   λ   , έχουμε: 

       3λx+2x+λy-y-λ-4=0 (3x+y-1)λ+(2χ-y-4)=0.  (2) 
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Εξετάζουμε αν  υπάρχει σημείο (χ0,y0) του οποίου οι 

συντεταγμένες επαληθεύουν τη  (2) για κάθε  λ   , δηλαδή 

τέτοιο ώστε   να ισχύει  

        (3x0+y0-1)λ+(2x0-y0-4)=0 

 Πρέπει και αρκεί: 

    3x0+y0-1=0 

    2x0-y0-4=0                  x0=1      ,  y0=-2 

  

Άρα όλες οι ευθείες διέρχονται από το σημείο    (1,-2). 

 

 

Δεύτερος  τρόπος:Θεωρούμε δύο  ευθείες  

        ε0:2x-y-4=0     (λ=0) 

        ε1:5x-5=0        (λ=1) 

 

Λύνοντας το σύστημα έχουμε ότι:   χ=1  ,y=-2 .Η λύση αυτή 

είναι και  λύση  της εξίσωσης για κάθε   λ  .  

 

iii)Η ευθεία ζ  είναι παράλληλη στο διάνυσμα  ).4,2(δ   

Επίσης η ευθεία   ελ  είναι παράλληλη στο διάνυσμα  

)23,1(δλ    . Έτσι  έχουμε   ζ//ελ   // .  

2                       2
0

1      3 2 
  

  
2(-3λ-2)-4(λ-1)=0 0  

 

 

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι  2x-y-4=0. 

 

 

 

Άσκηση 2 
Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2y2-3xy-2x2=0, παριστάνει 
ζεύγος δύο ευθειών. Ποια είναι η σχετική θέση των δύο 
ευθειών που βρήκατε; 
Λύση 
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Η εξίσωση 2y2-3xy-2x2=0, θεωρείται εξίσωση είτε ως προς 
x είτε ως προς y. Αν π.χ. την θεωρήσουμε εξίσωση ως προς 
y, τότε η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: 
Δ=(-3x)2- 4*2*(-2x2)= 9x2+16x2=25x2, και επομένως οι 
ρίζες θα είναι: 

y=  

Οι σχέσεις (1) και (2) παριστάνουν 2 ευθείες 
Έστω  
  ε1→ y=2x. Τότε λε1=2 

ε2→ y= - . Τότε λε2= -  

Παρατηρούμε ότι λε1*λε2= 2  = -1, άρα οι ευθείες 

τέμνονται κάθετα. 
 

 

Άσκηση 3 

 

  Να βρείτε το  γ.τ   των σημείων Μ(2λ-1,λ+1)  όταν το λ 

διατρέχει το  .    

 

 

ΛΥΣΗ 

 

Ένα σημείο  Μ(x,y)  ανήκει στο ζητούμενο  γ.τ αν και μόνο αν 

υπάρχει  λ   με   χ=2λ-1        λ=y-1 

                                y=λ+1       χ=2λ-1 

 

προς τούτο πρέπει  και αρκει :  

     χ=2(y-1)-1x-2y+3=0. 

 

Άσκηση 4 
Θεωρούμε τις ευθείες ε: αx+βy+γ=0, ε1:αx-βy+γ=0, 
 ε2:αx-βy-γ=0 και ε3:αx+βy-γ=0 (α,β,γ≠0). Να αποδείξετε 
ότι: 
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Α) η ε1 είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας 
τον x’x 
Β) η ε2 είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας 
τον y’y 
Γ) η ε3 είναι συμμετρική ως προς άξονα συμμετρίας την 
αρχή Ο των αξόνων. 
Λύση 
Α) Για να είναι η ευθεία ε1 συμμετρική της ε ως προς άξονα 
x’x πρέπει: 
Για τυχαίο σημείο Μ(x,y) της ε1, το συμμετρικό του ως 
προς άξονα x’x, δηλάδή: 
Μ΄(x,-y) να ανήκει στην (ε). 
Έστω λοιπόν Μ(x,y) σημείο της ε1, τότε:  
αx-βy+γ=0                             (1) 
Εξετάζουμε να δούμε αν το Μ΄είναι σημείο της (ε). Έχουμε: 
αx+β(-y)+γ=0  ή αx-βy+γ=0 που ισχύει, λόγω της (1) 
Άρα το Μ΄είναι σημείο της (ε). 
 
Β) Για να είναι η ευθεία ε2 συμμετρική της ε ως προς τον 
άξονα y’y πρέπει: 
Για τυχαίο σημείο Μ(x,y) της ε2, το συμμετρικό του ως 
προς τον άξονα y’y, δηλαδή; 
Μ΄΄(-x,y) να ανήκει στην (ε). 
Έστω λοιπόν Μ(x,y) σημείο της ε2, τότε:  
αx-βy-γ=0                          (2) 
Εξετάζουμε να δούμε αν το Μ΄΄ είναι σημείο της (ε). 
Έχουμε: 
α(-x) +βy+γ=0  ή αx-βy-γ=0 που ισχύει, λόγω της (2) 
Άρα το Μ΄΄ είναι σημείο της (ε). 
 
Γ) Για να είναι η ευθεία ε3 συμμετρική της (ε) ως προς 
κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων Ο(0,0) πρέπει: 
Για τυχαίο σημείο Μ(x,y) της ε3, το συμμετρικό του ως 
προς το Ο(0,0), δηλαδή το Ν(-x,-y) να ανήκει στην (ε). 
Έστω λοιπόν Μ(x,y) σημείο της ε3, τότε: 
αx+βy-γ=0                  (3) 
Εξετάζουμε να δούμε αν το Ν είναι σημείο της (ε). Έχουμε: 
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α(-x)+β(-y)+γ=0  ή –αx-βy-γ=0  ή αx+βy-γ=0 που ισχύει, 
λόγω της (1) 
άρα το Ν είναι σημείο της (ε). 
 
 
 
 
Άσκηση 5 
Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ(λ-1, 2λ+3), 
λR. 
 
Λύση 
Έστω Μ(α,β) οι συντεταγμένες του σημείου Μ. τότε θα 
πρέπει: 

 
2x+2=y-32x-y+5=0 
Συνεπώς το σημείο Μ ανήκει στην ευθεία (η) με εξίσωση: 
η→2x-y+5=0 
 
 
Άσκηση 6 

 
Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση x2-y2-4λy-2λχ-3λ2=0 
παριστάνει δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους. Να βρεθεί ο 
γεωμετρικός τόπος του σημείου τομής των δύο αυτών 
ευθειών. 
 
Λύση 
Η δοσμένη εξίσωση γράφεται διαδοχικά: 
x2-y2-4λy-2λx-3λ2=0=> (x2-2λx+λ2)-(y2-4λy+4λ2)=0=> 
(x-λ2)-(y+2λ)2=> (x-λ+y+2λ)(x-λ-y-2λ)=0=>  
(x+y+λ)(x-y-3λ)=0. Άρα: 
x+y+λ=0  (1)  ή  x-y-3λ=0   (2) 
 
Οι εξισώσεις (1) και (2) παριστάνουν ευθείες 
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 Αν υποθέσουμε ότι Κ(α,β) είναι το κοινό σημείο των 
παραπάνω ευθειών, τότε: 

2α+β=

0 
Επομένως το σημείο Κ ανήκει στην ευθεία (η) με εξίσωση: 
2x+y=0 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 
 
1.Η εξίσωση Αχ+Βy+Γ=0  με  Α 0  παριστάνει   

   πάντα ευθεία                                                      Σ       Λ 

2.Στην ευθεία Αχ+Βy+Γ=0 δεν ορίζεται ο  

   συντελεστής διεύθυνσης. Τότε Β=0.                 Σ       Λ 

3.Το διάνυσμα   2,1    είναι  κάθετο στην 

  ευθεία   χ+y+2=0                                                Σ        Λ 

4. Η ευθεία με εξίσωση  Αχ+Βy+Γ=0 είναι  

   κάθετη   στο διάνυσμα     , .                    Σ        Λ 

5.Δύο ευθείες παράλληλες προς τα διανύσματα  

       21 ,  και ,        αντίστοιχα είναι 

     μεταξύ τους   κάθετες                                        Σ         Λ 

6.Η ευθεία y=k
2
 x+1    σχηματίζει αμβλεία  

    γωνία με τον άξονα χ΄χ για κάθε κ 0.               Σ         Λ 

7.Αν οι ευθείες  (μ+1)χ-y=0  και  3χ+y-7=0 

    είναι παράλληλες ,τότε μ=2.                               Σ        Λ 

8.Η εξίσωση χy=x παριστάνει μια μόνο ευθεία 

   του καρτεσιανού επιπέδου                                   Σ        Λ 

9.Όλες οι ευθείες της οικογένειας ευθειών: 

  (χ+y+1)+λ(3χ-2y-4)=0 περνούν από το  

   σημείο    (2,1)                                                      Σ          Λ 

10.Η εξίσωση y-2=λ(x-3) , παριστάνει  

    για τις διάφορες τιμές του λ όλες τις ευθείες 

     που διέρχονται από το σημείο Α(3,2)               Σ          Λ 
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ΑΛΥΤΕΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

1.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  2y
2
 -3xy -2x

2
=0  παριστάνει 

ζεύγος δύο κάθετων μεταξύ τους ευθειών ,οι οποίες διέρχονται 

από την αρχή των αξόνων. 

 

   2.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  

            χ
2
 – y

2
  -4λy -2λx -3λ

2
=0  

παριστάνει δύο κάθετες μεταξύ τους ευθείες  και  ότι το 

σημείο  τομής  τους κινείται σε σταθερή (ανεξάρτητη του λ) 

ευθεία καθώς το λ μεταβάλλεται. 

 

3.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που έχει τετμημένη επί 

την αρχή -2 και είναι παράλληλη προς την ευθεία  

ε1:y=- )1(
2

1
 . 

 

4.Να αποδείξετε ότι για κάθε λ  , η εξίσωση  

                   x+2y -5 +λ(x-3y)=0 

  παριστάνει ευθεία ,η οποία διέρχεται από σταθερό σημείο. 

 

5.Δίνονται οι ευθείες  

  ε1:λχ+(λ-1)y-1=0  και  ε2:4χ+λy+λ+2=0. 

Να βρείτε για ποια τιμή του λ   ισχύει : 

 α)ε1//ε2                                       β)ε1 ε2 

 

6.Θεωρούμε τις ευθείες  με εξισώσεις: 

    (ε1):αχ+βy=1    και  (ε2):2βχ+(α-β)y=-2  α,β   0,a      

  i)Βρείτε τη σχέση μεταξύ των α,β ώστε οι ευθείες να είναι  

    παράληλες 

 ii)Βρείτε σχέση μεταξύ των α,β ώστε οι ευθείες να  

     ταυτίζονται. 

iii)Στη περίπτωση που τέμνονται οι ευθείες να βρείτε το 

σημειο τομής και να αποδείξετε ότι κινείται σε σταθερή 

ευθεία. 

 



                                                                             ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ   ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

                                                                                 Ευσταθίου  Πέτρος - 67 - 

7.Να αποδείξετε ότι για κάθε λ    οι ευθείες   

   ε1:λχ+(2λ+1)y=λ-1   και   ε2:  (λ-1)χ+(2λ-1)y=λ   

έχουν μοναδικό κοινό σημείο  Μ.Ποιός είναι ο γεωμετρικός 

τόπος του Μ ,όταν το λ μεταβάλλεται; 

 

 

8.Να βρεθεί η οξεία γωνία θ που σχηματίζουν μεταξύ τους οι 

ευθείες   ε1:- 3 χ+y+2=0  και   ε2:-χ+ 3 y-1 =0 . 

 

 

9.Δίνονται οι ευθείες  

   ε1:χ-y+1=0    και     ε2:χ-y+5=0 

Να βρείτε την  εξίσωση της ευθείας που είναι μεσοπαράλληλη 

των  ε1 και  ε2. 

 

 

10.Δίνεται η εξίσωση  

                (x-3y+6)+λ(2χ-y+4)=0 

 Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του λ η εξίσωση παριστάνει 

ευθεία γραμμή.Στη συνέχεια να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες 

που ορίζονται διέρχονται από το ίδιο σημείο. 

 

11.Να βρείτε τις συντεταγμένες του συμμετρικού του σημείου   

    Μ(1,3) ως  προς την ευθεία ε:χ-2y+3=0. 

 

 

12.Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται 

από την αρχή των αξόνων ,τέμνουν τις ευθείες ε1:χ-y-1=0  και 

ε2:χ-y-3=0  στα σημεία Α  και  Β ,αντιστοίχως ,και  ισχύει   

(ΑΒ)=2. 

 

 

13.Να βρείτε την οξεία γωνία ω που σχηματίζουν οι ευθείες  

                        ε1:χ+7y-5=0 και  ε2:3χ-4y+10=0. 
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Π.14.Α)Να δείξετε ότι η εξίσωση  2 4 3 0x x y xy        

        παριστάνει  δύο ευθείες ε1  και  ε2. 

        Β)Να βρεθεί η οξεία γωνία των   ε1  και  ε2. 

 

Π.15.Δίνεται η εξίσωση  (α+1)χ+(2α-1)y+(2α-7)=0 ,α  

        και το σημείο Α(2,-4) 

    Να αποδείξετε ότι: 

    α)η εξίσωση για κάθε  α  παριστάνει  ευθεία. 

    β)όλες οι ευθείες διέρχονται από το ίδιο σημείο Ρ. 

    γ)ποια από τις ευθείες είναι παράλληλη στον χ’χ 

    δ)να βρείτε την εξίσωση της ΑΡ. 

    ε)ποια από τις ευθείες που διέρχονται από το Ρ είναι κάθετη  

      στην ΑΡ. 

     

Π.16.Δίνεται η ευθεία  ε:x+y=2   και το σημείο Α(-3,1). 

    Να  βρείτε 

      i)την εξίσωση της ευθείας (ζ) η οποία διέρχεται από  

       το σημείο Α και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). 

      ii)το σημείο τομής των ευθειών  (ε)  και (ζ). 

     iii)το συμμετρικό  Β του σημείου Α ως προς την ευθεία  (ε 
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ΕΜΒΑΔΟ  ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
 

 

ΛΥΜΕΝΕΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

Άσκηση 1 

 

Θεωρούμε τα σημεία Α(-3,1)    και   Β(-1,-1)   . Να βρείτε 

το  γ.τ  των σημείων Μ του επιπέδου ,για τα οποία το 

εμβαδό του τριγώνου ΑΜΒ είναι  7 (τετραγωνικές 

μονάδες) 

 

ΛΥΣΗ 

 

Έστω ένα σημείο  Μ(x,y)  . Έχουμε  

    )1,3(  yxAM     και    )2,2(AB  

 

Το σημείο  Μ ανήκει  στο ζητούμενο γ.τ  αν  και  μόνο αν : 

(ΑΜΒ)=7

72

7)1(2)3(2
2

1
7),ΑΜdet(

2

1





yx

y

 

72(  yx    ή    )72  yx 05(  yx  ή 

x+y+9=0) 

 

 

Άσκηση 2 
 

Να βρείτε τα σημεία της ευθείας   ε:x-y=0   ,των οποίων η 

απόσταση από την ευθεία  ε’:4x-3y-2=0   είναι  2. 
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ΛΥΣΗ 

   

Έστω Μ(α,β) ένα σημείο της ευθείας  ε  ,οπότε   α-β=0 , 

δηλαδή  β=α  και άρα   Μ(α,α). Το σημείο  Μ(α,α)  είναι το 

ζητούμενο αν, και μόνο αν :   

2 2

4α-3α-2
( ,ε )́ 2 2 2 10

4 ( 3)

( 12   8)

d M

ή



 

      
 

  

 

Άρα  τα ζητούμενα  σημεία είναι:Μ1(12,12)   και   Μ2(-8,-8) 

 

 

Άσκηση 3 

 

Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες είναι 

παράλληλες στην  ευθεία  ε:3x-4y-2=0   και  η απόσταση 

τους από την ε  είναι  2. 

 

ΛΥΣΗ 

Έχουμε  λε=
4

3
. Άρα  , κάθε ευθεία  η//ε θα έχει συντελεστή  

διεύθυνσης  
4

3
  και  συνεπώς θα έχει μία εξίσωση της μορφής  

kxy 
4

3
 

Βρίσκω ένα σημείο της  η. Για  χ=0  βρίσκω  y=κ.Άρα το 

σημείο  Μ(0,κ)   ανήκει στην (η). 

Η   ευθεία  η είναι η ζητούμενη ευθεία αν και μόνο αν: 

  2 2

3 0 4 κ0-2
(η,ε) 2 d(M,ε) 2 2 4 2 10

3 4

2  3.

d

ή



 

  
        



  

 

Οπότε έχω την εξίσωση: 

  με κ=2  , βρίσκω   2
4

3
 xy  
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 με  κ=-3  βρίσκω    3
4

3
 xy  

 

 

Άσκηση 4 

 

Θεωρούμε τα σημεία Α(2,-1)  και  Β(-2,3)   . Να βρείτε τα 

σημεία Μ της ευθείας  ε:2x+y-7=0   ,  για τα οποία το 

εμβαδό του τριγώνου   ΜΑΒ είναι 12(τετραγωνικές 

μονάδες). 

 

ΛΥΣΗ 

 

Έστω  Μ(x,y)  ένα σημείο της ευθείας ε,οπότε :2x+y-7=0  . 

Έχουμε :  )4,4(AB    και   ).1,2(  yxAM  

 

Έτσι , έχουμε: 

   (ΜΑΒ)= 
4             41

2 1
2     12

x y
x y


  

 
 

 

Άρα το σημείο   Μ(x,y)    είναι ζητούμενο  αν και μόνο αν :   

 

2x+y-7=0                2x+y=7              2x+y=7         2x+y=7 

 2 121  yx       61  yx        x+y-1=6       x+y-1=-6 

 

x=0         y=7    

x=12       y=-17 

 

Άρα τα ζητούμενα σημεία είναι : Μ1(0,7)    και   Μ2(12,-17) 

 

 

Άσκηση 5 

 

Να βρείτε  την   εξίσωση  της μεσοπαραλλήλου των 

ευθειών 

   ε1:5x+12y-1=0       και    ε2:5x+12y+15=0 
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ΛΥΣΗ 

 

Α’ τρόπος : Η  μεσοπαράλληλη  ζ  δύο παράλληλων ευθειών  

ε1,ε2   είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ τα οποία 

ισαπέχουν από τις  ε1  και   ε2. Για ένα οποιοδήποτε  σημείο 

Μ(x,y)  του επιπέδου ισχύουν οι ισοδυναμίες: 

   d(Μ,ε1)=d(M,ε2) 










2222 125

15125

125

1125 yxyx
   

 )15125(1125151251125 yxyxyxyx

5x+12y-1=5x+12y+15  (αδύνατη) 

ή 

5x+12y-1=-5x-12y-155x+12y+7=0 

 

 B’  τρόπος:   Επίλέγουμε ένα τυχαίο σημείο της  ε1 και  ένα 

τυχαίο σημείο της  ε2, για παράδειγμα έστω Α( )0,
2

1
   της  ε1  και 

Β(-3,0)  της   ε2 . Βρίσκουμε  το μέσο  Μ του τμήματος ΑΒ και  

έχουμε  Μ( )0,
5

7
  . Ο συντελεστής διεύθυνσης καθεμιάς από τις   

ε1  ,ε2  είναι  λ=
12

5
 , οπότε και η μεσοπαράλληλός τους ζ θα 

έχει τον ίδιο συντελεστή και επειδή διέρχεται από το Μ η 

εξίσωση θα είναι:  

 

)
5

7
(

12

5
0  xy   άρα   5x+12y+7=0. 

 Άσκηση 6 
 
Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι μεσοπαράλληλη 
των ευθειών: 
Α) ε1: 3x-y+1=0 και ε2: -6x+2y-3=0 
Β) ε1: x=4 και ε2:x=-6 
Γ) ε1: y=x  και ε2:y=x-3 
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Λύση 
Έστω ε1→Α1x+B1y+Γ1=0   (1) 
            ε2→Α1x+B1y+Γ2=0    (2) 
δύο παράλληλες ευθείες. 
Η μεσοπαράλληλη θα έχει εξίσωση: 
ε→Α1x+B1y+Γ3=0                    (3) 
αρκεί λοιπόν να βρούμε το Γ3. 

Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ( ,0) 

Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ( ,0) 

Τότε το σημείο Μ ,0)=(- ,0) θα είναι σημείο της 

(ε), και, άρα: 

( )+Β1*0+Γ3=0 => =  

Η εξίσωση της μεσοπαράλληλης θα είναι: 

ε→ x+ y+ =0 

 
Εφαρμογές 
Α) έστω ε1→3x-y+1=0  ε2→-6x+2y-3=0 
Οι ευθείες είναι παράλληλες, διότι: λε1=λε2=3 

Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ( , 0) 

Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ( , 0) 

Τότε το σημείο Μ( , 0)= ( , 0) θα είναι σημείο της 

(ε), και, άρα: 

ε→y-0=3(x+ )=> y=3x  
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Β) έστω ε1→x=4    ε2→x=-6 
Οι ευθείες είναι παράλληλες, διότι είναι κάθετες πάνω 
στον άξονα x’x. 
Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ(4,0) 
Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ(-6,0) 

Τότε το σημείο Μ( ,0)=(-1,0) θα είναι σημείο της (ε), 

και, άρα: ε→x=-1 
 
Γ) Έστω ε1→y=x    ε2→y=x-3 
Οι ευθείες είναι παράλληλες, διότι λε1=λε2=1 
Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ(0,0) 
Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ(3,0) 

Τότε το σημείο Μ( ,0)=( ,0) θα είναι σημείο της (ε), και, 

άρα: ε→y-0=1(x- )=> y=x  

 
 
Άσκηση 7 
Ένα σημείο Ρ του επιπέδου κινείται πάνω στην ευθεία y=x. 
Να αποδείξετε ότι το συμμετρικό σημείο Ρ΄του Ρ ως προς 
την ευθεία x+2y-1=0 κινείται πάνω στην ευθεία 7x-y-2=0. 

 
 
 
 
Λύση 
Υποθέτουμε ότι: 
ε1→y=x                    (1) 
ε2→7x-y-2=0          (2) 
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ε→x+2y-1=0           (3) 
‘Εστω   Ρ(α,β) σημείο της ευθείας ε1. Τότε θα ισχύει: 
Β=α 
Θα βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου Ρ΄ και θα 
αποδείξουμε ότι επαληθεύουν την εξίσωση: 
Εύρεση της εξίσωσης της ΡΡ΄. 

Είναι: ΡΡ΄ (ε)=> λρρ΄λε= -1   λε= - => λρρ΄( )=-1 => 

λρρ΄=2 
Επειδή η ΡΡ΄ περνά από το σημείο Ρ(α,β) θα έχει εξίσωση: 
ΡΡ΄→y-β=2(x-α) (4)=> y=2x-α 
Εύρεση των συντεταγμένων του σημείου Κ 
Το σημείο Κ είναι κοινό σημείο των ΡΡ΄ και (ε) και 
συνεπώς οι συντεταγμένες του Κ βρίσκονται από την λύση 
του συστήματος των εξισώσεων: 

 

 
Άρα : Κ( , ) 

Αν Ρ΄(x1,y1), θα πρέπει να ισχύει: 

 β=α  

Τότε όμως είναι : 

7 = =0 

(αληθής) 
Επομένως το σημείο Ρ΄ είναι σημείο της ε2. 
Άσκηση 8 
 
Οι συντεταγμένες δύο πλοίων Π1,Π2 είναι Π1(τ-1,τ+2) και 
Π2(3τ,3τ-1) για κάθε χρονική στιγμή τ(τ>0). 
Α) να βρεθούν οι γραμμές πάνω στις οποίες κινούνται τα 
δύο πλοία. 
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Β) να εξεταστεί αν υπάρχουν τιμές του τα που τα δύο πλοία 
να συναντηθούν. 
Γ) να βρεθεί η απόσταση των δύο πλοίων τη χρονική 
στιγμή τα=3. 
 
Λύση 
Α) για το πλοίο Π1 
Αν τ-1=x1 και τ+2=y1 είναι οι συντεταγμένες του πλοίου 
για τ>0, τότε: 

=> => 

 
Άρα το πλοίο κινείται πάνω στην ευθεία ε1→x-y+3=0  (1) 
 
Για το πλοίο Π2 
Αν 3τ=  και 3τ-1=  είναι οι συντεταγμένες του πλοίου 
για τ>0, τότε: 

 
x2=y2+1=> x2-y2-1=0 
άρα το πλοίο κινείται πάνω στην ευθεία ε2→x-y-1=0     (2) 
 
Β) επειδή είναι λε1=λε2=>ε1//ε2. Δηλαδή τα πλοία 
κινούνται σε παράλληλες ευθείες, συνεπώς δεν θα 
συναντηθούν. 
Γ) για τ=3 το πλοίο Π1 βρίσκεται στην θέση: Α(2,5) 
     Για τ=3 το πλοίο Π2 βρίσκεται στην θέση: Β(9,8) 
Η απόσταση των πλοίων θα είναι: 

 d(Α,Β)=  μ.μ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ 

 
1.Η απόσταση  των παράλληλων ευθειών y=x και 

   y=x+1 είναι  1.                                                                 Σ       Λ 

2.Το εμβαδό του τριγώνου που ορίζεται από την ευθεία  

   2x+5y=10 και τους άξονες χ΄χ και y’y είναι 5                 Σ      Λ 

3.Η εξίσωση της ευθείας ε που είναι κάθετη στην  

   ε΄:χ+3=0 και περνά από το σημείο (3,2) είναι y=3.         Σ      Λ 

4.Η εξίσωση της ευθείας Αχ+Βy+Γ=0 μπορεί να  

   γραφεί υπό την μορφή  0v    ,όπου ( , )     

   και   , .v x y                                                                   Σ      Λ 

5.Οι ευθείες  Α1χ+Β1y+Γ1=0  και  Α2χ+Β2y+Γ2=0  

    είναι κάθετες.Τότε ισχύει  Α1Α2=Β1Β2.                            Σ       Λ 

6.Για την απόσταση  d(Α,ε) του σημείου Α από την 

   ευθεία  ε    ισχύει  d=0.Το σημείο Α ανήκει στην ε.          Σ       Λ 

7.Η εξίσωση  Αχ+Βy+Γ=0 παριστάνει ευθεία για κάθε  

   Α,Β  .                                                                           Σ         Λ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ   ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

                                                                                 Ευσταθίου  Πέτρος - 78 - 

ΑΛΥΤΕΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

1.Να βρείτε το εμβαδόν του τετράπλευρου ΑΒΓΔ,όπου 

Α(0,2), Β(2,5) ,Γ(4,-1)  και  Δ(3,-6)  . 

 

 

2.Να δείξετε ότι οι αποστάσεις ενός οποιουδήποτε σημείου 

της ευθείας  ε:7χ+4y=16  από τις ευθείες  ε1:3χ-4y-4=0 και  

ε2:5χ-12y-4=0   είναι  ίσες. 

 

 

3.Να βρείτε τα σημεία της ευθείας ε:χ-y=0, των οποίων η 

απόσταση από την ευθεία ε΄:4χ-3y-2=0  είναι  2. 

 

 

4.Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που διέρχονται από το 

σημείο Α(-1,-2)  και των οποίων η απόσταση η απόσταση από 

το σημείο  Μ(3,-5)  είναι  4. 

 

5.Να βρείτε τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που 

σχηματίζουν οι ευθείες   ε1:3χ+4y-7=0 και   ε2:5χ-12y+7=0. 

 

 

6.Θεωρούμε τις ευθείες  

   ε1:χ+μy+1=0   και   ε2:2μχ+2y+λ=0        όπου  λ,μ  .Να 

βρείτε τους αριθμούς  λ  και  μ ,για τους οποίους οι ευθείες ε1  

και   ε2  είναι παράλληλες και η μεταξύ τους απόσταση    είναι   

2 2 . 

 

7.Θεωρούμε τα σημεία Α(2,-1)    και Α(-2,-3).Να βρείτε τα 

σημεία Μ της ευθείας  ε:2χ+y-7=0  , για τα οποία το εμβαδό 

του τριγώνου ΜΑΒ είναι  12.(τετραγωνικές  μονάδες) 

 

8.Θεωρούμε τα σημεία Α(1,4)  και   Β(3,-2). Να βρείτε τα 

σημεία Μ , για τα οποία ισχύουν :  (ΜΑ)=(ΜΒ)    και   

(ΜΑΒ)=10. 
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9.Δύο παράλληλες ευθείες απέχουν απόσταση ίση με 4 και 

έχουν ως μεσοπαράλληλο την ευθεία ε:y= .6
3

4
 Να βρεθούν 

οι εξισώσεις των ευθειών αυτών. 

 

 

10.Δίνονται τα σημεία Α(1,-3)  και  Β(5,0).Να βρείτε το 

σύνολο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει (ΜΑΒ)=12. 

 

11.Δίνονται τα σημεία Α(1,1)  ,Β(-2,2)  και  Γ(λ+1,λ
2
+2)  , 

λ   

  i)Να αποδείξετε ότι για κάθε λ   τα σημεία Α,Β,Γ 

αποτελούν κορυφές τριγώνου. 

ii)Να βρείτε για ποιες τιμές του λ το τρίγωνο ΑΒΓ έχει 

εμβαδόν ίσο με  
2

5
 

 

    12.Δίνεται η ευθεία: 

          (2α+1)χ+(α-1)y+3=0.         (1) 

    i)Να  αποδείξετε ότι η   (1)  για κάθε τιμή του α παριστάνει  

       ευθεία.  

 ii)Να δείξετε ότι για κάθε τιμή του α  οι ευθείες διέρχονται 

από σταθερό σημείο Μ  το οποίο  να βρεθεί. 

 iii)Δίνεται η ευθεία   ε:χ+5y-3=0 .Αν  Α,Β είναι τα σημεία  

     τομής  της  ε με ευθείες που προκύπτουν από την  (1) όταν  

     α=0  και α=-1  να βρεθεί το εμβαδό του τριγώνου ΜΑΒ.   

 

 

13.Δίνεται η ευθεία  με εξίσωση (ε):x-y+1=0. 

    Α)Να βρεθούν οι εξισώσεις των ευθειών που είναι  

       συμμετρικές  της (ε) ως προς τους άξονες  χ΄χ καιy’y και  

        ως προς την αρχή των αξόνων 

     Β)Να βρεθεί  η εξίσωση της ευθείας που είναι συμμετρική  

        της  (ε) ως προς το σημείο  Α(1,3). 
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Π.14.Έστω τα σημεία  (1, 3)   Β(2,0)   (3,3 3)  

    α)Να βρείτε την γωνία των διανυσμάτων , .   

    β)Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

 

Π.15.Έστω η εξίσωση ε(2λ+1)χ-(2+λ)ψ+1-λ=0  ,  

   α)να δείξετε ότι παριστάνει ευθεία για κάθε   

   β)να βρείτε την τιμή του λ ώστε η απόσταση του σημείου   

      Β(2,1)  από την ευθεία ε να είναι 1. 

 

Π.16.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(-1,2)  ,Β(3,-2)   και  Γ(1,4)   

       και   Μ το μέσο   της  ΑΒ.Να βρεθούν : 

    α)η εξίσωση της πλευράς  ΒΓ 

     β)η εξίσωση του ύψους του από την κορυφή Α. 

     γ)το εμβαδόν του τριγώνου  ΒΜΓ. 

 

 

Π.17.Έστω οι ευθείες  (ε1):y=2x  και   (ε2):y=x  με y>0  και   

      2( ) ( )    που τέμνει την  (ε1)  στο  Β και  την (ε2)  στο   

     Α έτσι ώστε  (ΑΒ)= 2. 

    Να  βρεθεί: 

    α)η εξίσωση της   (ε) 

    β)το εμβαδόν του  ΟΑΒ 

  

γ)η εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία Ο,Α,Β  

 

Π.18.Δίνονται τα σημεία   Α(2,3)   Β(4,5)  Γ(μ+κ+1,μ+κ+3) 

      α)Να βρείτε την εξίσωση της ΑΒ. 

      β)Δείξτε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Γ είναι η  

         ευθεία   (ε): y=x+2. 

     γ)Βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Α  

       και  είναι κάθετη στην  (ε) 

     δ)Βρείτε το πλησιέστερο σημείο της (ε) στο Α. 
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Π.19.Δίνεται τρίγωνο  ΑΒΓ με κορυφές  Α(-1,-2),Β(3,2) και   

       Γ(1,4).Να βρείτε: 

  Α)Την εξίσωση της πλευράς ΒΓ 

  Β)Την εξίσωση του ύψους που φέρνουμε από την κορυφή Β 

  Γ)Την εξίσωση της διαμέσου που φέρνουμε από την κορυφή Α 

  Δ)Την εξίσωση της μεσοκαθέτου ΑΒ. 

   Ε)Το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ. 

 

 

Π.20. Δίνεται η εξίσωση 2 2 2 4 4 3 0x y xy x y       (1) 

 Α)Να αποδείξετε ότι η (1) παριστάνει τις παράλληλες ευθείες  

      ε1:y=x-1 και  ε2: y=x-3. 

  Β)Να σχεδιάσετε τις ε1   και  ε2   

  Γ)Να βρείτε την απόσταση των  ε1 και  ε2. 

  Δ)Να υπολογίσετε το εμβαδό του τραπεζιου που σχηματίζεται  

     από   τις  ε1  ,ε2 και τους άξονες  χ΄χ  και y’y. 

 

Π.21.Δίνονται τα σημεία  Α(1,3)  και Β(-1,5) 

   Α)Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου Μ του τμήματος  

       ΑΒ. 

   Β)Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της μεσοκαθέτου του  

      τμήματος  ΑΒ είναι y=x+4. 

 Γ)Έστω Γ(-κ,κ) ,με κ πραγματικό αριθμό ,σημείο της  

     παραπάνω μεσοκαθέτου.Να υπολογίσετε το εμβαδό του  

     τριγώνου ΑΒΓ. 

 

Π.22.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1,2)  ,Β(4,2)  και Γ(3,-2) 

    Α)Να βρείτε το μέσο Ε του ευθύγραμμου τμήματος ΑΓ. 

   Β)Να βρείτε την εξίσωση της διαμέσου ΒΕ. 

   Γ) Να βρείτε σημεία Μ(x,y) της ΒΕ που σχηματίζουν το  

      τρίγωνο ΜΒΓ  που έχει εμβαδό ίσο με 6. 

 

 

 

 

 


