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281. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε, που σχηματίζει με τον άξονα 

x΄x γωνία:  

α) ω = 
3

π                   β) ω = 
3

2π            γ) ω = π  

282. Να βρείτε τη γωνία ω που σχηματίζει με τον άξονα x΄x μια ευθεία ε, η οποία 

διέρχεται από τα σημεία:  

α) Α (- 6, - 2)   Β (3, 7)      β) Α (1, 3) Β (2, 4)      γ) Α ( 3 , 3)      Β (0, 4)  

δ) Α (1, - 1)   Β (1, 2)  ε) Α (0, 3 )    Β (1, 0) 

283. Η ευθεία που διέρχεται από τα  σημεία Α(1, 1) και Β(1, 3) είναι : 

Α.  με κλίση 0 Β. χωρίς κλίση Γ. με θετική κλίση   

Δ.  με αρνητική κλίση  Ε. με απροσδιόριστη κλίση 

Εύρεση εξίσωσης ευθείας  

284. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α (3, - 2) και:  

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

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

γ) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ  (- 2, 0) 

δ) είναι κάθετη στο διάνυσμα δ  (2, 1) 

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

στ) σχηματίζει με τον άξονα x΄x γωνία ω = 135. 

285. Μια  ευθεία (ε) διέρχεται από το σημείο Α(1,3)  και  είναι  παράλληλη  προς το 

διάνυσμα  =(2,4). Να βρείτε  την εξίσωση της (ε). 

286. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των 

ευθειών: 3x + 4y  11 = 0 και 2x  3y + 21 = 0 και είναι:  

α) παράλληλη προς την ευθεία x + 2y + 1 = 0 

β) κάθετη προς την ευθεία 3x  y + 5 = 0 

γ) διέρχεται από την αρχή των αξόνων 

δ) παράλληλη στον άξονα x΄x 

ε) παράλληλη στον άξονα y΄y 

στ) παράλληλη στη διχοτόμο της πρώτης γωνίας των αξόνων 
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ζ) παράλληλη στη διχοτόμο της δεύτερης γωνίας των αξόνων 

η) σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 32 τ.μ.  

287. Δίνονται τα σημεία Α (1, 4) και Β ( 1,  5).  

α)  Να βρεθούν οι συντεταγμένες του μέσου Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.  

β)  Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΒ.  

γ) Να βρεθεί η εξίσωση της μεσοκαθέτου ευθείας του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.  

δ) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και 

είναι κάθετη στην ευθεία ΑΒ. 

288. Δίνονται τα σημεία Α(14,5)  και  Β(2, –1). 

α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία Α και Β 

είναι x – 2y – 4 = 0. 

β. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε τέμνει τους άξονες x΄x, y΄y στα σημεία Κ(4,0) και 

Λ(0,–2) αντιστοίχως. 

289. α.  Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών 

που φαίνονται στο διπλανό σχήμα  

β.  Να βρείτε το σημείο τομής τους  

  

  

  

  

  

290. Δίνονται τα σημεία Α(8,0) και Β(0,4) του καρτεσιανού επιπέδου Oxy. 

α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από την αρχή των αξόνων Ο και 

το μέσο Δ του τμήματος ΑΒ. 

β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) που διέρχεται από το σημείο Δ και είναι 

κάθετη στην ευθεία ΟΔ. 

γ) Έστω Μ τυχαίο σημείο της παραπάνω ευθείας (ε). Να δείξετε ότι ισχύει η 

σχέση:
2 2 2

2     

291. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α(1,2), Β(-6,3) και Γ(-4,-3). Να βρείτε τις εξισώσεις των:  

α. φορέων των υψών του και β. των μεσοκαθέτων των πλευρών του. 
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292. Ενός παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, η πλευρά ΑΒ ανήκει στην ευθεία με εξίσωση 

3x7y+27=0 και η πλευρά ΑΔ στην ευθεία με εξίσωση 4x+y+5=0. Οι διαγώνιοι ΑΓ, 

ΒΔ του παραλληλογράμμου τέμνονται στο σημείο Κ(2,
5

2
).  

α.  Να αποδείξετε ότι η κορυφή Γ έχει συντεταγμένες (6,2).  
β.  Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει η πλευρά ΒΓ.  
γ.  Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει η διαγώνιος ΒΔ. 

293. Μια ευθεία (η) διέρχεται από το σημείο Α(5,-2) και είναι κάθετη στην ευθεία (ε): 

χ=3. Να  βρείτε  την εξίσωση της ευθείας (η). 

294. Η προβολή της αρχής των αξόνων σε  μια ευθεία (ε) είναι το σημείο Α(4,5). Να 

βρείτε την εξίσωση της  ευθείας αυτής. 

295. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου του  ευθύγραμμου  τμήματος  ΑΒ  με   

Α(-4,3) και Β(2,-5) . 

296. Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα xOy δίνονται τα σημεία Α(1, 1)  και Β(2, 4) με δι-

ανυσματικές ακτίνες α


 και β


 αντιστοίχως. Θεωρούμε και τις διανυσματικές 

ακτίνες των Ρ και Σ, (4 )     και (1 3 ) ( 5)        αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Ρ και Σ ανήκουν σε ευθείες   και να βρείτε τις  

εξισώσεις των  ευθειών αυτών 

β) Να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών αυτών. 

297. Μια κορυφή ενός τετραγώνου είναι το σημείο τομής των ευθειών  

2x  3y + 20 = 0 και 3x + 5y - 27 = 0 και η μια διαγώνιός του βρίσκεται επί της 

ευθείας x + 7y  16 = 0. Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του τετραγώνου 

καθώς και η εξίσωση της άλλης διαγωνίου του.  

298. Δίνεται η ευθεία ε με εξίσωση x + y = 1. Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου  

Ρ (2, 3) ως προς άξονα συμμετρίας την (ε).  

299. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1,2). Αν η εξίσωση της μιας πλευράς του είναι: 

χ+2ψ4= 0 και η διάμεσος ΒΔ έχει εξίσωση : χψ +1 = 0, να βρείτε τις κορυφές Β και 

Γ. 



Ασκήσεις στην ευθεία 
 

 

300. Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε: Α ( 8, 2), Β (7, 4) και Η (5, 2) το ορθόκεντρό του. Να 

βρείτε:  

α) την εξίσωση της πλευράς ΒΓ      

β) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ  

γ) τις εξισώσεις των πλευρών του. 

301. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1,2). Και τα δύο ύψη του έχουν εξισώσεις: ψ = 3  και 

2χψ +1 = 0, να βρείτε τις κορυφές Β και Γ. 

302. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α(3,3), Β(-2,2) και το ορθόκεντρο του είναι το σημείο  

Η( 2,
7

15
). Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών του. 

303. Δίνονται τα σημεία Β(-3,7), Γ(3,1)  και οι  ευθείες ε: 3χψ+2=0  και       

ζ: 2x+ψ7=0, οι οποίες τέμνονται στο σημείο Α.  

Να  βρεθούν:  

α.  ο συντελεστής  διεύθυνσης της  ευθείας ΒΓ, η γωνία  που  σχηματίζει  η ΒΓ  με  

τον άξονα  των  χ΄χ  και  η εξίσωση  της ΒΓ.   

β. Οι  συντεταγμένες του σημείου  Α.  

γ.  Η  εξίσωση  της  διάμεσου  ΑΜ  του τρίγωνου ΑΒΓ  και  η  γωνία των ευθειών  

ΑΜ, ΒΓ.   

δ.  Η εξίσωση  του  ύψους  ΓΔ του τρίγωνου  ΑΒΓ. 

304. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ οι δύο διάμεσοί του έχουν εξισώσεις : 2x+y=4 και   xy=1 και 

Α(2,4). Να βρεθούν οι άλλες δύο κορυφές του. 

 [ Απ : B(4/3 , 4/3) , Γ(-1/2 , 2/3) ] 

305. Σε τρίγωνο ΑΒΓ με Β(1,2) οι εξισώσεις του ύψους ΑΔ και της διαμέσου ΑΜ   είναι 

αντίστοιχα 2x+y=16 και x+3y=23. Nα βρεθούν οι συντεταγμένες των   άλλων δύο 

κορυφών του .                               [ Απ :   A(5,6) , Γ(69/5 , 42/5) ] 

306. Σε τρίγωνο ΑΒΓ με Β(-1,3) οι εξισώσεις του ύψους ΑΔ και της διχοτόμου ΑΕ   είναι 

αντίστοιχα x+2y=4 και x+y=3. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των  άλλων κορυφών 

του.                                           [ Απ : A(2,1) , Γ(-2/7, 31/7) ] 

307. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι Β(1,2) , ΑΓ : 2x+y=5 και η διάμεσος ΑΜ : x-2y=1. Nα  βρεθούν 

οι κορυφές Α, Γ .                                   [ Απ :  A(11/5, 3/5) , Γ(3,-1) ] 
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308. Δίνεται γωνία  x o y


 και η διχοτόμος της Οz με εξίσωση 5x-2y=3. Aν η   πλευρά Οx 

έχει εξίσωση 2x+y-3=0 να βρεθεί η άλλη πλευρά Οy της γωνίας. 

309. Δίνονται τα σημεία Α(1,-1), Β(2,3) και ευθεία (ε) : 2x-y=5 . Να βρεθεί σημείο  Μ της 

ευθείας (ε) ώστε το τρίγωνο ΑΒΜ να είναι ορθογώνιο στο Μ. 

310. Έστω το τρίγωνο με κορυφές τα Ο(0,0) , Α(6,24) και Β(30,0). 

α. Να βρείτε τις εξισώσεις των υψών που φέρονται από τα Ο και Α, 

β.  Να δείξετε ότι το Η(6,6) είναι ορθόκενρο του τριγώνου. 

γ. Να δείξετε ότι το Κ(15,9) είναι το περίκεντρο του ΟΑΒ, 

δ. Να βρείτε την εξίσωση της ΚΗ(ευθεία του Euler για το ΟΑΒ) 

ε. Βρείτε τις συντεταγμένες του βαρύκεντρου G ,δείξτε ότι ανήκει στην ευθεία ΚΗ 

και μετά να βρείτε σε ποιο λόγο διαιρεί το ΚΗ. 

311. Στο διπλανό σχήμα, οι κύκλοι έχουν κέντρα 

Κ(5,7) και Λ(15,7) και ΑΒ, ΓΔ κοινές 

εφαπτόμενε στους, με Α(4,10). Να βρείτε τις 

εξισώσεις των  

α. ακτινών ΚΑ και ΛΒ 

β. της εφαπτόμενης ΑΒ, 

γ.  τον άξονα συμμετρίας του σχήματος, ΚΛ 

δ.  της εφαπτόμενης ΓΔ. 

312. Οι ευθείες ε1, ε2 είναι κάθετες και τέμνονται στο Α(0 , 1) ενώ τέμνουν τον x΄x στα 

σημεία Μ και Ν αντίστοιχα. 

Να αποδείξετε ότι (ΟΜ)(ΟΝ) = 1. 

313. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ (λ - 1, 2λ + 3), λ  R.  

314. Τριγώνου ΑΒΓ οι κορυφές είναι Α (- 2, 2κ), Β (2κ, κ) και Γ (κ - 2, - κ),  

κ  R. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο του κέντρου βάρους του τριγώνου.  

315. Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων, των οποίων τα τετράγωνα 

των αποστάσεων από τα σημεία Α (3, 2) και Β (- 1, 2) έχουν σταθερή διαφορά c 

είναι ευθεία κάθετη στην ΑΒ.  
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316. Δίνονται ευθεία ε: χ+ψ =2 και σημείο Κ(1,1) Αν Α σημείο της ε να βρείτε τον γ.τ. 

των σημείων Μ για τα οποία το Κ είναι μέσον του ΑΜ. 

317. Δίνονται τα σημεία Α(0,2) και Β(4,0). Να βρείτε το γ.τ. των σημείων Μ για τα οποία 

ισχύει (ΜΑ)2 + (ΜΒ)2 = 2(ΟΜ)2 

318. Αν σε επίπεδο Οχψ είναι Α(λ1, 2), Β(2λ3, λ+1) και Γ(3λ, 2λ) , όπου λIR  , να 

βρείτε τον γ.τ. των σημείων Μ για τα οποία ισχύει 2AM
 

    

319. Να βρείτε τα  α, βIR,      ώστε η  ευθεία (ε): (α2+β2)χ(α+2β)ψ+5=0  να  διέρχεται από 

το σημείο Α(1,2). 

320. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α(1,7) και η διάμεσός του ΓΜ έχει εξίσωση : 9x+7y=28 

Η ευθεία (ε) : x+3y=2 διέρχεται από την κορυφή Β και τέμνει την ΑΓ στο   σημείο Ρ 

έτσι ώστε : 2
 

   . Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς ΒΓ. 

321. Να αποδείξετε ότι για κάθε πραγματική τιμή του  μ η  (μ1)χ +μψ +μ2 = 0 

παριστάνει ευθεία γραμμή.  

Πότε η ευθεία αυτή είναι παράλληλη προς τον άξονα χ΄χ, πότε προς τον ψ΄ψ και 

πότε διέρχεται από την αρχή των αξόνων; 

322. Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή μIR,      η εξίσωση: 

 (μ+2)χ+(μ3)ψ +(3μ2
8μ+5) = 0 

παριστάνει ευθεία. 

Πότε η ευθεία αυτή είναι παράλληλη στον άξονα χ΄χ , πότε είναι παράλληλη στον 

άξονα ψ΄ψ και πότε διέρχεται από την αρχή των αξόνων; 

323. Για ποιες τιμές του μIR,       η εξίσωση : 

 (μ2
μ) χ +(μ2

1)ψ +(μ+3) = 0 

παριστάνει ευθεία; 

Πότε η ευθεία αυτή είναι παράλληλη στον άξονα χ΄χ και πότε είναι παράλληλη 

στον άξονα ψ΄ψ;  

324. Θεωρούμε την εξίσωση (2λ2 + λ  3) x  (λ2 + λ  2) y  5λ2  3λ + 8 = 0  (1) 

Για ποιες τιμές του λ  R η (1) παριστάνει ευθεία;  
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325. Να βρεθεί η ευθεία (ε) : (λ+3)x+(2-λ)y+λ=0, λR που τέμνει τους άξονες στα    

σημεία  Α, Β τέτοια ώστε : 
   

1 1


 
=2.  (O : αρχή των αξόνων). 

326. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες 4 5 x y , 3 2 1 x y  και 7 8 1 0  x y  διέρχονται 

από το ίδιο σημείο. 

327. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των 

ευθειών 2χ5ψ +3 = 0 και χ3ψ7=0 και είναι κάθετη στην ευθεία 4χ+ψ =1. 

328. Να βρείτε την τιμή του κIR,    , ώστε η ευθεία 3χ+3ψ+κ = 0 να διέρχεται από το σημείο 

τομής των ευθειών 3χ+4ψ+6 = 0 και 6χ+5ψ 9 = 0. 

329. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο Α(2, 3) και 

είναι κάθετη στην ευθεία 2χ3ψ = 6. 

 Ποιο είναι το σημείο τομής των δύο ευθειών; 

330. Να   βρείτε   την   τιμή   του λIR,      ,  ώστε   οι   ευθείες  (λ1) +λχ +8 = 0  και 

λχ+3ψ+12λ = 0 να είναι κάθετες. 

331. Να βρείτε την οξεία γωνία την οποία σχηματίζουν οι ευθείες y x  και 

(1 ) (1 )  x y  . 

332. Δίνονται οι ευθείες ε1: (μ + 1) x + (μ + 2) y = 0 και ε2: μx - (3μ + 2) y + 7 = 0. Να βρείτε 

τον μ, ώστε η γωνία των ε1 και ε2 να είναι 90.  

333. Δίνονται οι ευθείες ε1: (λ + 2) x + λy + 3λ - 1 = 0 και ε2: (λ - 1) x + λy + 5 = 0. Να 

βρείτε τον λ, ώστε να είναι ε1 // ε2.  

334. Για ποιες τιμές των λ, μ  R οι ευθείες 

 ε1: (μ + 1) x  2μy = λ και  

ε2: (μ  1) x  3y = 2λ  1:  

α) τέμνονται,   β) είναι παράλληλες,     γ) συμπίπτουν.  

335. Να βρείτε την σχετική θέση των ευθειών: 

ε1 : μχψ = μ2 ε2: 3χψ =1, 

για τις διάφορες τιμές του μIR,      . 
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Για ποια τιμή του μIR,      οι ευθείες ε1 , ε2 σχηματίζουν γωνία ίση με :  

α. 
2


   β. 

4


. 

336. α. Να βρείτε την σχετική θέση των ευθειών : 

ε1 : λχ(λ+1)ψ  1=0, ε2 : χ2ψ +λ2 =0, 

για τις διάφορες τιμές του λIR,      . 

β. Αν οι ευθείες ε1 και ε2  τέμνονται, να αποδείξετε ότι το σημείο τομής τους 

κινείται σε σταθερή ευθεία. 

337. Δίνονται οι ευθείες ε1: λx+2y+3=0 και ε2: 3x-2y+1=0. 

Να βρείτε το λΙR ,   όταν:  

α)  ε1// ε2        β)ε1 ε2. 

338. Έστω οι ευθείες ε1  και ε2  με  κλίσεις κ και 
1


, με κ0,1. Να βρεθεί η κλίση της 

ευθείας που διχοτομεί μια από τις  γωνίες, που σχηματίζεται από τις ευθείες ε1  και 

ε2. 

339. Δίνονται οι ευθείες ε1: (λ1)x+3y = 3 και ε2 : x+(λ+1)y= 3, όπου λIR . 

α. Να αποδείξετε ότι αν οι ευθείες τέμνονται, τότε τέμνονται σε σημείο της 

διχοτόμου της 1ης και 3ης γωνίας των αξόνων. 

β. Να προσδιορίσετε τις τιμές του λIR , ώστε:  

     i.  οι ευθείες να ταυτίζονται 

    ii.  Οι ευθείες να είναι παράλληλες. 

γ. Ποια σχέση έχουν οι ευθείες ε1, ε2 για τις τιμές λ = 3, λ=2 και λ = 2. 

340. Δίνονται οι ευθείες ΑΜ και ΒΓ του 

διπλανού σχήματος.  

Να βρείτε : 

α. τις εξισώσεις των ευθειών ΑΜ και ΒΓ, 

β. τις συντεταγμένες του σημείου Μ, 

γ. την εξίσωση της ευθείας η, που διέρχεται 

από τα σημεία Μ και Ν(1, 1)  

341. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2y2 - 3xy - 2x2 = 0 παριστάνει ζεύγος δύο ευθειών. 

Ποια είναι η σχετική θέση των δύο ευθειών που βρήκατε;  
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342. Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση x2  y2  4λy  2λx  3λ2 = 0 παριστάνει δύο ευθείες 

κάθετες μεταξύ τους. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος του σημείου τομής των δύο 

αυτών ευθειών.  

343. Δίνεται η εξίσωση x2  y2 + 6x + 9 = 0. 

α.  Να δείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει 2 ευθείες  ε1 και ε2. 

β.  Να δείξετε ότι οι ευθείες ε1 και ε2 είναι κάθετες.  

γ.  Να βρείτε ένα σημείο Μ(κ, λ) με κ0 και λ0 τέτοιο, ώστε το διάνυσμα  

α  = (3, κ) να είναι παράλληλο προς τη μία από  τις δύο ευθείες ε1 και ε2 και το 

διάνυσμα   = (-16, 4λ) να είναι παράλληλο προς την άλλη ευθεία. 

344. Η εξίσωση αx2+βχψ+γψ2 = 0 με α, β, γ IR  παριστάνει δύο ευθείες μη παράλληλες 

στον ψ΄ψ. Να αποδειχθεί ότι: 

α. γ0 

β. Οι συντ. διεύθ. των ευθειών έχουν  

        ι. άθροισμα 





    και ιι.  γινόμενο  



 

γ. αν οι ευθείες ταυτίζονται τότε β2= 4αγ. 

345. Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες της μορφής : 

(2α2 +α+3)χ+(α2
α +1)ψ +(3α+1) = 0, αIR,    ,   διέρχονται από το ίδιο σημείο. 

346. Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες της μορφής : 

(2α2 +α+1)χ(α2
α +1)ψ (α2 + 2α) = 0, αIR,    ,   διέρχονται από το ίδιο σημείο. 

347. Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση xσυν2 
2

θ + yημ2 
2

θ  + συνθ - 1 = 0, θ  [0, π] παριστάνει 

ευθεία, η οποία διέρχεται από σταθερό σημείο.  

348. Να εξετάσετε αν η ευθεία 2λx + 2λy + 5λ = 3y - x + 7 διέρχεται από σταθερό σημείο 

για κάθε λ IR,     .  

349. Να αποδειχθεί ότι οι ευθείες  ελ: (3λ1)χ +(λ1)ψ +48λ=0  διέρχονται από σταθερό 

σημείο, για κάθε λIR,  . 

350. Να εξετάσετε αν η ευθεία x + 1998y = 4 ανήκει στην οικογένεια ευθειών που έχει 

εξίσωση (x + y  4) + λ (x  3y  4) = 0.  
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351. Δίνεται η εξίσωση χψ+1+λ(χ+2ψ1) = 0 , όπου λIR  . 

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του λIR  , 

β. Να δείξετε ότι οι ευθείες αυτές αποτελούν δέσμη ευθειών της οποίας να βρείτε το 

κέντρο. 

γ. Να βρείτε την ευθεία που ορίζεται από την εξίσωση και  

  ι. διέρχεται από το σημείο Α(-1,2) 

 ιι. διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

352. Δίνονται τα σημεία Α(2,0) και Β (0,2). Έστω Μ(λ, μ), με λ, μ[0, 2] σημείο του 

τμήματος ΑΒ και Κ, Λ οι προβολές του στους άξονες χ΄χ και ψ΄ψ αντίστοιχα. 

α. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκάθετης ε του ΚΛ  (συντελεστές σε σχέση με το λ) 

β. Να δείξετε ότι ε διέρχεται από σταθερό σημείο το οποίο και να προσδιορίσετε. 

353. Να βρείτε την απόσταση του σημείου ( 2,3)   από την ευθεία 

  (i)  1 0  x y   (ii)  2 3 y x  

(iii)  1
2 3
 

x y
 (iv)  5 3 1 0  x y  

354. Δίνονται οι ευθείες 1 :5 8 51 0  x y  και 2 :5 8 68 0  x y . 

  (i) Να δείξετε ότι 1 2//   

 (ii) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις της αρχής των αξόνων από τις 1  και 2  

(iii) Να υπολογίσετε την απόσταση των 1  και 2 . 

355. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που απέχει από την αρχή των αξόνων 3 

μονάδες και 

α. έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = 2. 

β.  είναι κάθετη στο διάνυσμα δ = 2 i ..3 j . 

356. Δίνονται οι ευθείες ε 1 : μχ  + ψ + 1 = 0  και  ε2 : χ + μψ + 3λ = 0. 

Να βρείτε τις τιμές των λ,  μ ώστε οι ευθείες ε1,  ε2 να είναι παράλληλες και η 

απόσταση τους να είναι ίση με 2  . 

357. Ποιο σημείο της ευθείας 2 3 30 x y  ισαπέχει από τα σημεία (1,3)  και (7,9) ; 
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358. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνάει από τα σημεία  

Α (ημω, συνω) και Β (ημφ, συνφ). Να βρεθεί η απόσταση του Ο (0, 0) από αυτήν (0 

 ω  φ < 
2

π ).  

359. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = 3  και 

απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση ίση με 5 μονάδες. 

360. 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 με εμβαδόν ίσο με 

12 τ.μ.  

361. Αν οι ευθείες ε1: 2x  y + 1 = 0 και ε2: x + 2y + 3 = 0 είναι οι φορείς των δύο πλευρών 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου και Α (2, 1) μια κορυφή του, να βρεθούν οι άλλες 

κορυφές και το εμβαδόν του.  

362. Δίνονται τα σημεία Α(5, 1) και  Β (1, 3). Να βρείτε το σημείο Μ του άξονα χ΄χ, για 

το οποίο το εμβαδόν του τριγώνου ΜΑΒ είναι ίσο με 7. 

363. Να βρεθεί το εμβαδόν του τετραπλεύρου που έχει κορυφές τα σημεία  

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

364. Δίνεται το σημείο Α(4,-8). 

α. Να βρείτε την μορφή της εξίσωσης των ευθειών που περνούν από το Α, 

β. Να βρείτε ποια από αυτές σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 16 τ.μ. 

365. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  με ΑΒ=ΑΓ, Α(1, 2) και Ε(ΑΒΓ)=6 τ.μ . Αν η βάση του ΒΓ 

ανήκει στην ευθεία xy5=0, να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του.   

 [  Απ :  AB : 2x+y4=0 , AΓ : x+2y5=0 ] 

366. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με Α(-1,2), Β(3,-2) και Γ(1, 3). 

α. Να υπολογίσετε την απόσταση του σημείου Α από την ευθεία ΒΓ. 

β. Να βρείτε την ευθεία που είναι παράλληλη στην ευθεία ΒΓ και απέχει από το Α 

απόσταση ίση με 5. 

γ. Να βρείτε την ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και απέχει από 

το Α απόσταση ίση με 1. 

367. Δίνονται οι ευθείες ε1: (λ  1)χ + λψ = 3λ και ε2: λχ + (λ + 1)ψ= 3λ +1. 

α. Να δείξετε ότι ε,, ε2 τέμνονται για κάθε   λIR . 
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β. Να δείξετε ότι το σημείο τομής Μ των ει, ε2 βρίσκεται σε μια ευθεία η. 

γ. Αν Α(1, 2), να βρείτε σημείο Β της ευθείας η, που να απέχει από την ευθεία 

ΟΑ απόσταση ίση με  5  . 

δ. Να βρείτε σημείο Ν της ευθείας η ώστε το εμβαδόν του τριγώνου ΝΑΟ να 

είναι 2. 

368. Να σχεδιάσετε τις γραμμές τις οποίες παριστάνουν οι εξισώσεις: 

 (i)  χ2
ψ2 +4ψ4 = 0 (ii)  χ2

 ψ2
4χ+2ψ +3= 0  

369. Να σχεδιάσετε τις γραμμές που παριστάνουν οι εξισώσεις: 

α. (2χψ+1)2  1= 0 β.  χ + ψ  = 1 

370. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και 

από το σημείο τομής των ευθειών 1 
x y

 
 και 1 

x y

 
. 

371. Δίνεται η ευθεία 3 3 x y  και το σημείο (1,2) . Να βρείτε τις συντεταγμένες της 

προβολής του   στην ευθεία αυτή. 

372. Να  βρεθεί  το συμμετρικό  Σ του σημείου Α(-3,1) ως  προς  την  ευθεία   

ε: ψ=-4χ+6. 

373. Δίνεται η ευθεία : 1 
x y


 

. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία είναι 

κάθετη στην   στο σημείο που αυτή τέμνει τον άξονα x x . 

374. Να βρείτε την εξίσωση ευθείας ζ που διέρχεται από το σημείο Α(2,1) και 

σχηματίζει  γωνία 45ο με την ευθεία : 2χ+ψ6 =0. 

375. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α(1,7) και η διάμεσός του ΓΜ έχει εξίσωση : 9x+7y=28 

Η ευθεία (ε) : x+3y=2 διέρχεται από την κορυφή Β και τέμνει την ΑΓ στο   σημείο Ρ 

έτσι ώστε : 2
 

   . Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς ΒΓ 

376. Τα σημεία Α(4, 6) και Γ(1, 1) και  είναι οι απέναντι κορυφές ενός 

παραλληλόγραμμου ΑΒΓΔ. Οι πλευρές ΒΓ και ΓΔ του παραλληλόγραμμου ανήκουν 

στις ευθείες με εξισώσεις χ+3ψ =2 και χψ +2 =0 αντιστοίχως. 

Να υπολογίσετε: 
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α. Τις συντεταγμένες της κορυφής Δ. 

β. Το συνημίτονο της οξείας γωνίας των διαγωνίων του παραλληλόγραμμου. 

377. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία  

ψ =
2

3
χ  

11

3
 και τέμνει τους άξονες χ΄χ  και ψ΄ψ στα σημεία Α και Β, ώστε το 

άθροισμα της τετμημένης του   και της τεταγμένης του   να είναι ίσο με 15. 

378. Δίνονται τα σημεία Ρ(κ, 
1

κ
) και :Q(λ, 

1

λ
). 

 (i)  Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας PQ . 

(ii) Αν η ευθεία ΡQ  τέμνει τους άξονες  χ΄χ και ψ΄ψ  στα σημεία Α και Β 

αντιστοίχως, να δείξετε ότι ΑΡ = BQ. 

379. Να  βρείτε τις κορυφές Β και Δ ενός τετράγωνου ΑΒΓΔ , αν Α(3,3)  και Γ(-1,3). 

380. Σε σύστημα (Ο, ,i j )  είναι  Μ(x ,ψ) με 
3

2 ( 3 4 )
2

OM i j i j


      

α. Να δείξετε ότι ο γεωμ. Τόπος του Μ είναι ευθεία ε. 

β. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Α με διάνυσμα θέσης OA


 = 4 6i j  από 
την ευθεία ε. 
γ. Να βρείτε το διάνυσμα που είναι παράλληλο στην παραπάνω ευθεία  και έχει μέτρο 3 
μονάδες. 

381. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο )1,2(  και τέμνει 

τις ευθείες  ψ = χ+1 και ψ =χ +1 στα σημεία Α και Β αντιστοίχως, έτσι ώστε το Μ 

να είναι μέσο του ΑΒ. 

382. Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών και τις συντεταγμένες των κορυφών   και   

του τριγώνου ΑΒΓ, του οποίου τα δύο ύψη έχουν εξισώσεις   

ψ =
1

2
χ+

3

2
 και ψ =χ+2 αντιστοίχως και η κορυφή Α έχει συντεταγμένες (1, 4). 

383. Σε  ένα ορθογώνιο  ΑΒΓΔ είναι Α(1, 4) και  δυο από  τις  πλευρές του έχουν  

εξισώσεις ψ=χ+1 και  ψ=χ+7. Να βρείτε τις συντεταγμένες  των  κορυφών  του  

ορθογωνίου  

384. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α(1,1).  Η διάμεσος ΒΜ και  το ύψος ΓΔ  έχουν 

αντίστοιχα εξισώσεις   χ-ψ+4=0  και 3χ+ψ+4=0. Να βρείτε τις  εξισώσεις των 

πλευρών του  τρίγωνου  
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385. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την από το σημείο τομής των 

ευθειών ε1 : 2χ  3ψ + 4 = 0, ε2: χ +3ψ  1 = 0 και είναι , 

α. κάθετη στην ευθεία δ1 : 2χ  ψ +1 = 0 , 

β. Παράλληλη στην ευθεία δ2 : χ+5ψ +2 = 0. 

386. Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε: Α (- 8, 2), Β (7, 4) και Η (5, 2) το ορθόκεντρό του. 

Να βρείτε:  

α) την εξίσωση της πλευράς ΒΓ      

β) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ 

γ) τις εξισώσεις των πλευρών του 

387. 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 πλευρών του τριγώνου 

ΑΒΓ.  

388. Έστω ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΟΑΒ ( ̂ =90ο) και μεταβλητό σημείο 

Μ στην υποτείνουσα ΑΒ. Αν Μ1 και Μ2 είναι οι προβολές του Μ πάνω στις πλευρές 

ΟΑ και ΟΒ αντίστοιχα , να δείξετε ότι : 

α. η μεσοκάθετη του Μ1Μ2 διέρχεται από σταθερό σημείο και  

β. η κάθετη από το Μ στην Μ1Μ2 διέρχεται επίσης από σταθερό σημείο.  

389. Το σημείο A (3, 1) είναι κορυφή του τετραγώνου ΑΒΓΔ, του οποίου μία πλευρά 

έχει εξίσωση 3x  2y  5 = 0. Να βρεθούν οι εξισώσεις των άλλων πλευρών του.  

390. Οι εξισώσεις των πλευρών ενός τριγώνου είναι:  

3x + 4y  7 = 0,   x + y + 2 = 0 και 2x + 3y  5 = 0.  

Ζητούνται:   α) οι συντεταγμένες των κορυφών του τριγώνου 

 β) το εμβαδόν του.  

391. Αν οι ευθείες ε1: 2x - y + 1 = 0 και ε2: x + 2y + 3 = 0 είναι οι φορείς των δύο πλευρών 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου και Α (2, 1) μια κορυφή του, να βρεθούν οι άλλες 

κορυφές και το εμβαδόν του.  

392. Δίνονται τα σημεία Α (λ, 0), Β (2λ, 3λ), λ  0. Αν η κάθετη στην ΑΒ στο σημείο Α 

τέμνει την ευθεία x = - 2λ στο Γ, να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.  



Ασκήσεις στην ευθεία 
 

25 Μαρ. 19 Σελίδα 15 
 

393. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα ξεκινώντας από το 

σημείο Α (1, 1) και παράλληλα στο διάνυσμα (12, 2)u  . Ένα δεύτερο κινητό 

κινείται επίσης ευθύγραμμα ξεκινώντας από το σημείο Β (2,-1) συγχρόνως με το 

πρώτο και παράλληλα στο διάνυσμα (6,6)v  . 

α) Να βρείτε την απόσταση των δυο κινητών πριν την εκκίνηση. 

β) Να βρείτε τις εξισώσεις των τροχιών των δυο κινητών. 

γ) Να βρείτε το σημείο στο οποίο θα συναντηθούν. 

394. Έστω οι ευθείες ε1: 2x - 3y + 1 = 0, ε2: - x + 4y + 3 = 0 και το σημείο  

Α (1, - 2). Να βρεθεί σημείο Μ της ε2, ώστε το μέσο του ΑΜ να ανήκει στην ε1.  

395. Να βρεθεί το εμβαδόν του τετραπλεύρου που έχει κορυφές τα σημεία  

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

396. Δίνεται η ευθεία ε με εξίσωση x + y = 1. Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου Ρ (2, 

3) ως προς άξονα συμμετρίας την (ε).  

397. Φωτεινή ακτίνα διερχόμενη από το σημείο Σ (2, 3) και προσπίπτουσα στην ευθεία x 

+ y + 1 = 0, μετά την ανάκλασή της διέρχεται από το σημείο  

Μ (1, 1). Να βρεθούν οι εξισώσεις της προσπίπτουσας και της ανακλώμενης 

ακτίνας.  

398. Ένα σημείο P 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.  

399. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α (5, 3), Β (0, 0) και Γ (6, 0). Φέρνουμε ευθεία 

παράλληλη προς τη ΒΓ που τέμνει τις ευθείες ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Δ 

αντιστοίχως. Να βρεθεί η εξίσωση της γραμμής πάνω στην οποία κινείται το σημείο 

τομής των ΒΔ και ΓΕ.  

400. Οι συντεταγμένες δύο πλοίων Π1, Π2 είναι Π1 (t  1, t + 2) και Π2 (3t, 3t 1) για 

κάθε χρονική στιγμή t (t > 0).  

α) Να βρεθούν οι γραμμές πάνω στις οποίες κινούνται τα δύο πλοία.  

β) Να εξεταστεί αν υπάρχουν τιμές του t που τα δύο πλοία θα συναντηθούν. 

γ) Να βρεθεί η απόσταση των δύο πλοίων τη χρονική στιγμή t = 3.  
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401. Σε χάρτη με καρτεσιανό σύστημα αξόνων η θέση ενός λιμανιού προσδιορίζεται από 

το σημείο Α (2, 6) και η θέση ενός πλοίου με το σημείο Π (λ 1, 2 + λ), λ  R.  

α) Για ποιες τιμές του λ το σημείο Π έχει τετμημένη μικρότερη από την τετμημένη 

του Α;  

β) Να εξετάσετε αν το πλοίο θα περάσει από το λιμάνι Α, όταν κινείται 

ευθύγραμμα. 

γ) Ποια θα είναι η ελάχιστη απόσταση της πορείας του πλοίου από το λιμάνι;  

402. Μια τριγωνική κατασκήνωση διαθέτει τρεις εισόδους, μία σε κάθε κορυφή. Ο 

αρχηγός της κατασκήνωσης (του οποίου η σκηνή βρίσκεται κάπου μέσα στην 

κατασκήνωση) θέλοντας να βρει το εμβαδόν της κατασκήνωσης, αποστέλλει τρεις 

κατασκηνωτές (εφοδιασμένους με πυξίδες και χιλιομετρητές) να μετρήσουν τις 

αποστάσεις των εισόδων από τη σκηνή του. Ο πρώτος προχωρά 2 km βόρεια και 

αμέσως μετά 1 km ανατολικά και εκεί συναντά την πρώτη είσοδο. Ο δεύτερος 

προχωρά 3 km ανατολικά και 1 km νότια και εκεί συναντά τη δεύτερη είσοδο. Ο 

τρίτος προχωρά 2 km δυτικά και συναντά την τρίτη είσοδο.  

α)  Να τοποθετήσετε, σε ένα πρόχειρο σχέδιο, τη σκηνή του αρχηγού και τις 

εισόδους, αφού πρώτα χαράξετε τις πορείες.   β)  Να θεωρήσετε κατάλληλο σύστημα 

αξόνων και να βρείτε τις συντεταγμένες των τριών εισόδων σ’ αυτό το σύστημα.  

γ)  Να βρείτε το εμβαδόν της κατασκήνωσης.  

403. Σε χάρτη με καρτεσιανό σύστημα αξόνων Οxy ένα πλοιάριο ξεκινά από ένα λιμάνι 

Α και κατευθύνεται στο λιμάνι Ο. Το ραντάρ θέσης για κάθε χρονική στιγμή t δίνει 

συντεταγμένες για το πλοιάριο (2t 40, t 30), t  0.  

α) Πού βρίσκεται στο χάρτη το λιμάνι Α;  

β) Πόσο απέχει το λιμάνι Α από το Ο;  

γ) Είναι σωστή η πορεία του πλοιαρίου; Ποια είναι η εξίσωσή της; 


