
Τύποι στοιχειωδών προβλημάτων  
που συναντούμε στις ασκήσεις της αναλυτικής γεωμετρίας 
 
Να βρεθεί (με χρήση τύπου):  
Μέσο τμήματος  
Συντεταγμένες διανύσματος  
Απόσταση σημείων  
Γωνία διανυσμάτων ή γωνία ευθειών 
Απόσταση σημείου από ευθεία  
Εμβαδό τριγώνου  

Τύπος με ορίζουσα 
Τύπος (βάση x ύψος)/2 

Εφαπτομένη κύκλου (κέντρο Ο)  
 

Να βρεθεί (με μεθοδολογία + χρήση τύπων):  
Συνευθειακά σημεία  
Σημεία τομής-κοινά σημεία δύο γραμμών  

Σύστημα γραμμικό  
Σύστημα γραμμικό παραμμετρικό (με ορίζουσες)  
Σύστημα μη γραμμικό  

Γεωμετρικός τόπος σημείου  
Γεωμετρικός τόπος παραμετρικού σημείου  
Εφαπτομένη κύκλου (κέντρο τυχαίο σημείο)  

Ως ευθεία κάθετη στην ακτίνα  
Ως Γ.Τ.  

Σχετική θέση σημείου και κύκλου  
Σχετική θέση σημείου και ευθείας ή γραμμής (το σημείο ανήκει ή δεν ανήκει στην ευθεία 

ή στη γραμμή) 
Σχετική θέση ευθείας και κύκλου  
Σχετική θέση δύο κύκλων  
 
Προβολή σημείου σε ευθεία 
Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα 
Ανάλυση διανύσματος σε δύο κάθετες συνιστώσες (περιέχει την προβολή διανύσματος 

σε διάνυσμα 
Ανάλυση διανύσματος σε δύο συνιστώσες  
 

Μέτρο διανύσματος  
Τύπος (όταν ξέρουμε τις συντεταγμένες)  
Τετράγωνο μέτρου + πράξεις (όταν το διάνυσμα δίνεται ως γραμμικός 

συνδυασμός γνωστών διανυσμάτων) 
Εσωτερικό γινόμενο  

Τύπος 1 (όταν δίνονται τα μέτρα και η γωνία των διανυσμάτων) 
Τύπος 2 (όταν δίνονται οι συντεταγμένες των διανυσμάτων)  
Πράξεις (όταν τα διανύσματα δίνονται ως γραμμικοί συνδυασμοί γνωστών 

διανυσμάτων)  
Διάνυσμα παράλληλο σε ευθεία  

Τύπος  
Με τη βοήθεια της παραλληλίας (λ1 = λ2) 

Διάνυσμα κάθετο σε ευθεία  
Τύπος  
Με τη βοήθεια της καθετότητας (λ1 . λ2 = -1) 

 



 

Εξίσωση ευθείας  
y-y0=λ(x-x0) (δεν καλύπτει την x=x0) (π.χ ύψος τριγώνου, διάμεσος τριγώνου, 

πλευρά τριγώνου, παράλληλη ή κάθετη σε δεδομένη ευθεία) (ο τύπος αυτός 
χρησιμοποιείται όταν δίνεται ή μπορεί να βρεθεί σημείο από το οποίο 
διέρχεται η ευθεία) 

y=λx+β (δεν καλύπτει την x=x0) (ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται όταν δεν δίνεται 
ή δεν μπορεί να βρεθεί σημείο από το οποίο διέρχεται η ευθεία) 

Ως Γ.Τ. (μεσοπαράλληλη, διχοτόμος) (δίνεται ή πρέπει να ξέρουμε συνθήκη) 
Ως Γ.Τ. παραμετρικού σημείου (δίνεται το σημείο σε παραμετρική μορφή)  

Εξίσωση κύκλου 
(x-x0)2+(y-y0)2=ρ2  
Ως Γ.Τ.  

 
Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας  

Όταν δίνεται η γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον x’x: λ=εφω 
Όταν δίνονται δύο σημεία της ευθείας: λ=(y2-y1)/(x2-x1) 
Όταν οι ευθείες είναι παράλληλες (λ1 = λ2) ή κάθετες (λ1 . λ2 = -1) 
Όταν είναι γνωστή η ευθεία (y=λx+β ή Αx+By+Γ=0)  

Συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος (όταν δίνονται οι συντεταγμένες) 
 
Συνθήκες παραλληλίας (4) 

α⃗⃗ = λβ⃗  
λ1 = λ2 

det(α⃗⃗ , β⃗ )=0 

|α⃗⃗ ∙ β⃗ | = |α⃗⃗ | ∙ |β⃗ | ή |α⃗⃗ ∙ β⃗ | = −|α⃗⃗ | ∙ |β⃗ | 

Συνθήκες καθετότητας (2) 

α⃗⃗ ∙ β⃗ = 0 
λ1 . λ2 = -1 

 
 


