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ΓΙΓΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Οη καζεηέο επηδηώθεηαη 

 Να γλσξίζνπλ ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο θαη λα κειεηήζνπλ κε αιγεβξηθέο 

κεζόδνπο ηεο ηδηόηεηέο ηεο ζην επίπεδν. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηηο κεζόδνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο . 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ.  

1. Σύνδεζη με ηα πποηγούμενα  

Γπαζηηπιόηηηα 1 

α)Σην θαξηεζηαλό επίπεδν λα γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ πνπ 

δηέξρνληαη από ην ζεκείν Α(3,2). 

β)Τηο παξαπάλσ εμηζώζεηο λα ηηο γξάςεηε ζηε κνξθή: Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ 

Α,Β,Γ . 

γ)Παξαηεξείζηε ηνπο ζπληειεζηέο Α ,Β θαη ζρνιηάζηε. 

 

2.  Θεώπημα: Κάζε επζεία ηνπ επηπέδνπ έρεη εμίζσζε ηεο κνξθήο Αρ+Βς+Γ=0 

όπνπ Α,Β,Γκε Α≠0 ή Β≠0  (1) θαη αληηζηξόθσο θάζε εμίζσζε ηεο κνξθήο 

(1) παξηζηάλεη επζεία γξακκή. 

Απόδειξη… 

Γπαζηηπιόηηηα 2 

α) Σε θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο 

επζείαο παξάιιειεο ζηνλ άμνλα ρ’ρ. 

β) Πόηε ε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γκε Α≠0 ή Β≠0  εθθξάδεη επζεία 

παξάιιειε ζηνλ άμνλα ρ’ρ; 



γ) Σε θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο 

επζείαο παξάιιειεο ζηνλ άμνλα ς’ς. 

δ) Πόηε ε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γκε Α≠0 ή Β≠0  εθθξάδεη επζεία 

παξάιιειε ζηνλ άμνλα ς’ς; 

ε) Σε θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο 

επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 

ζη) Πόηε ε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γκε Α≠0 ή Β≠0  εθθξάδεη επζεία 

πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ; 

Γπαζηηπιόηηηα 3 

α) Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο ζηε κνξθή: Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ 

Α,Β,Γκε Α≠0 ή Β≠0 . Να νξίζεηε ην ζπληειεζηή δηεύζπλζεο ηεο επζείαο πνπ 

γξάςαηε. 

β) Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο δηαλύζκαηνο πνπ λα είλαη 

παξάιιειν ζηελ επζεία πνπ γξάςαηε;  

γ) Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο δηαλύζκαηνο πνπ λα είλαη θάζεην 

ζηελ επζεία πνπ γξάςαηε; 

δ) Αλ δνζεί ε επζεία ε: Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γκε Α≠0 ή Β≠0 πνηεο είλαη νη 

ζπληεηαγκέλεο ησλ δηαλπζκάησλ  πνπ είλαη αληίζηνηρα παξάιιειν θαη θάζεην 

ζηελ επζεία ε; 

 
 
3.Ανακεθαλαίωζη, επίλςζη ηελικών αποπιών και επγαζία για ηο ζπίηι.  
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2. Σύνδεζη με ηα πποηγούμενα  

Γπαζηηπιόηηηα 1 

α)Σην θαξηεζηαλό επίπεδν λα γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ πνπ δηέξρνληαη από ην ζεκείν Α(3,2). 

β)Τηο παξαπάλσ εμηζώζεηο λα ηηο γξάςεηε ζηε κνξθή: Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γ . 

γ)Παξαηεξείζηε ηνπο ζπληειεζηέο Α ,Β θαη ζρνιηάζηε. 

2.  Θεώπημα: Κάζε επζεία ηνπ επηπέδνπ έρεη εμίζσζε ηεο κνξθήο Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γ κε Α≠0 ή Β≠0  (1) 

θαη αληηζηξόθσο θάζε εμίζσζε ηεο κνξθήο (1) παξηζηάλεη επζεία γξακκή. 

Απόδειξη… 

Γπαζηηπιόηηηα 2 

α) Σε θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο παξάιιειεο ζηνλ άμνλα ρ’ρ. 

β) Πόηε ε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γ κε Α≠0 ή Β≠0  εθθξάδεη επζεία παξάιιειε ζηνλ άμνλα ρ’ρ; 

γ) Σε θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο παξάιιειεο ζηνλ άμνλα ς’ς. 

δ) Πόηε ε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γ κε Α≠0 ή Β≠0  εθθξάδεη επζεία παξάιιειε ζηνλ άμνλα ς’ς; 

ε) Σε θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ 

αμόλσλ. 

ζη) Πόηε ε εμίζσζε Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γ κε Α≠0 ή Β≠0  εθθξάδεη επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ 

αμόλσλ; 

Γπαζηηπιόηηηα 3 

α) Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε κηαο επζείαο ζηε κνξθή:  Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γ κε Α≠0 ή Β≠0 . Να νξίζεηε ην 

ζπληειεζηή δηεύζπλζεο ηεο επζείαο πνπ γξάςαηε. 

β) Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο δηαλύζκαηνο πνπ λα είλαη παξάιιειν ζηελ επζεία πνπ γξάςαηε;  

γ) Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο δηαλύζκαηνο πνπ λα είλαη θάζεην ζηελ επζεία πνπ γξάςαηε; 

δ) Αλ δνζεί ε επζεία ε: Αρ+Βς+Γ=0 όπνπ Α,Β,Γ κε Α≠0 ή Β≠0 πνηεο είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ δηαλπζκάησλ  

πνπ είλαη αληίζηνηρα παξάιιειν θαη θάζεην ζηελ επζεία ε; 

3.Ανακεθαλαίωζη, επίλςζη ηελικών αποπιών και επγαζία για ηο ζπίηι.  

 

 

Υςτερόγραφο: Αν είςτε πάνω από 15 ετών ςασ προτείνω να δείτε την ταινία “The Master” του Πολ Τόμασ Άντερςον. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


