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Ταξινόμηση Θεωρίας 
σύμφωνα με τις κατηγορίες προβλημάτων που εμφανίζονται στις ασκήσεις 

 
Εξίσωση ευθείας 

1) y=y0=λ(x-x0)  
όπου A(x0, y0) είναι ένα γνωστό σημείο της ευθείας και λ ο συντελεστής 
διεύθυνσης. Η μορφή αυτή χρησιμοποιείται όταν ζητείται να βρεθεί η εξίσωση της 
ευθείας και είναι γνωστό ή μπορεί να βρεθεί από τα δεδομένα ένα σημείο από το 
οποίο διέρχεται η ευθεία.  
 

2) y=λx+β  
όπου λ είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας και β το σημείο στο οποίο 
τέμνει τον άξονα y΄y. Η μορφή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως όταν δίνεται η 
εξίσωση της ευθείας, οπότε αν φέρουμε την εξίσωση της ευθείας σε αυτή τη 
μορφή, τότε ο συντελεστής του x είναι ο συντελεστής διεύθυνσής της. Σπανιότερα 
χρησιμοποιείται όταν ζητείται να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας και δεν δίνεται ή 
δεν είναι δυνατόν να βρεθεί σημείο από το οποίο διέρχεται η ευθεία, οπότε δεν 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο τύπο. Σε αυτή την περίπτωση, 
φέρνουμε την εξίσωση της ευθείας στη μορφή λx–y+β=0 (δηλαδή στη μορφή 
Αx+Βy+Γ=0) γιατί την χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τον τύπο της 
απόστασης σημείου από ευθεία.  
 

3) Αx+Βy+Γ=0 
Η μορφή αυτή δεν είναι πάντα εξίσωση ευθείας. Για να είναι εξίσωση ευθείας θα 
πρέπει να είναι Α0 ή Β0.  
- Αν Α=0 και Β0 τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή y=α της οριζόντιας ευθείας 
(παράλληλη στον άξονα x΄x, αν Γ0 ή ο ίδιος ο άξονας x΄x, αν Γ=0).  
- Αν Α0 και Β=0 τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή x=α της κατακόρυφης ευθείας 
(παράλληλη στον άξονα y΄y, αν Γ0 ή ο ίδιος ο άξονας y΄y, αν Γ=0). 
- Αν Α0 και Β0 τότε η εξίσωση μπορεί να πάρει τη μορφή y=λx+β, αν Γ0 ή τη 
μορφή  y=λx, αν Γ=0. 
Η μορφή αυτή δεν χρησιμοποιείται για να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας. 
Χρησιμοποιείται κυρίως στον τύπο της απόστασης σημείου από ευθεία, όπου 
είναι γνωστή η εξίσωση της ευθείας, οπότε την φέρνουμε σ’ αυτή τη μορφή (αν 
δεν είναι) προκειμένου να εφαρμόσουμε τον εν λόγω τύπο.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τύποι (1) και (2) δεν καλύπτουν την περίπτωση της κατακόρυφης 
ευθείας, που είναι παράλληλη στον άξονα y΄y και ο συντελεστής διεύθυνσής της 
δεν ορίζεται. Οπότε, όταν ζητείται να βρεθεί η εξίσωση μιας ευθείας και 
χρησιμοποιούμε τους τύπους 1 και 2 πρέπει να εξετάζουμε χωριστά αν μία 
κατακόρυφη ευθεία μπορεί να είναι λύση τους προβλήματός μας. Μόνον ο τύπος 
(3) καλύπτει την περίπτωση της κατακόρυφης ευθείας (αν Β=0).  
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  
α) y = λx (διέρχεται από την αρχή των αξόνων Ο(0,0)) 
β) y = x (ειδική περίπτωση της (α), διχοτόμος 1ου και 3ου τεταρτημορίου) 
γ) y = –x (ειδική περίπτωση της (α), διχοτόμος 1ου και 3ου τεταρτημορίου) 
δ) y = α (οριζόντια ευθεία, παράλληλη στον άξονα x΄x) 
ε) y = 0 (οριζόντια ευθεία, ο ίδιος ο άξονας x΄x) 
 
στ) x = α (κατακόρυφη ευθεία, παράλληλη στον άξονα y΄y) 
ζ) x = 0 (κατακόρυφη ευθεία, ο ίδιος ο άξονας y΄y) 



 
Οι περιπτώσεις α έως ε είναι ειδικές περιπτώσεις της  y = λx+β. Οι περιπτώσεις 
στ και ζ δεν καλύπτονται από την y = λx+β. Τις χρησιμοποιούμε για την εύρεση 
της εξίσωσης μιας ευθείας όταν δεν ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης της 
ευθείας.  
 
4) Η εξίσωση μιας ευθείας μπορεί να βρεθεί και με τη λογική του γεωμετρικού 
τόπου. Όταν δίνεται μία συνθήκη που ικανοποιούν τα σημεία της ζητούμενης 
ευθείας, τότε υποθέτουμε ένα τυχαίο σημείο Μ(x, y) και αντικαθιστώντας τις 
συντεταγμένες του σημείου Μ στη συνθήκη που δίνεται προκύπτει μία ισότητα 
που περιέχει τα x και y. Αυτή η ισότητα είναι η εξίσωση της ζητούμενης ευθείας.  
Η χρήση αυτής της τεχνικής δίνει συντομότερες λύσεις σε προβλήματα όπως η 
εύρεση της μεσοπαραλλήλου δύο ευθειών που αλλιώς απαιτεί μία αρκετά 
μακροσκελή διαδικασία. Επίσης, είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε 
να λύσουμε αλλιώς το πρόβλημά μας, όπως στην περίπτωση του προβλήματος 
εύρεσης των διχοτόμων δύο ευθειών ή των διχοτόμων τριγώνου.  
 
Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας 
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Τον τύπο αυτό χρησιμοποιούμε όταν γνωρίζουμε δύο σημεία Α(xα, yα) και Β(xβ, 
yβ) από τα οποία διέρχεται η ευθεία.  
 
2) λ = εφω 
Τον τύπο αυτό χρησιμοποιούμε όταν γνωρίζουμε τη γωνία ω που σχηματίζει η 
ευθεία με τον άξονα x΄x.  
 
3) α) Αν ε1 // ε2  λ1 = λ2 

β) Αν ε1  ε2  λ1  λ2 = –1 
 
4) Αν η ευθεία είναι γνωστή τότε μπορούμε να βρούμε τον συντελεστή 
διεύθυνσής της ως εξής:  
α) αν η εξίσωσή της είναι στη μορφή y = λx+β, τότε ο συντελεστής διεύθυνσής 
της είναι ο συντελεστής του x, δηλαδή το λ.  
β) αν η εξίσωσή της είναι στη μορφή Αx+Βy+Γ=0, τότε ο συντελεστής 
διεύθυνσής της είναι λ = –Α/Β.  
 
Απόσταση σημείου από ευθεία 
Η απόσταση ενός σημείου Α(xα, yα) από μία ευθεία ε: Αx+Βy+Γ=0 δίνεται από τον 

τύπο: d(A, ε) = 
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Εμβαδό τριγώνου 
Το εμβαδό ενός τριγώνου με κορυφές Α(xα, yα), Β(xβ, yβ) και Γ(xγ, yγ), δίνεται από 

τον τύπο: (ΑΒΓ) = )ΑΓ,ΑΒdet(
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Προσοχή, στον παραπάνω τύπο, οι εξωτερικές κάθετες γραμμές συμβολίζουν 
απόλυτη τιμή, ενώ οι εσωτερικές συμβολίζουν ορίζουσα.  


