
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ  ΤΟΠΟΙ 
 

1. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων του επιπέδου Μ (2t0+1 , t0-2 ) 
 

2. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων του επιπέδου Μ (3t-2 , 2t+1 ) ,       
t∈(-2,5] 

 
3. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων του επιπέδου Μ για τα οποία ισχύει 

(ΜΑΒ)=8 , όπου Α(-1 , -2) και Β(3 , 1) 
 

4. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων του επιπέδου Μ για τα οποία ο λόγος 
των αποστάσεών τους από τις ευθείες ε1: 3χ-2y=1 και ε2: 5χ-12y=2 
είναι 13/5 

 
5. Να βρείτε τις εξισώσεις των διχοτόµων των γωνιών που σχηµατίζουν 

οι ευθείες 3χ-4y+1=0 και 5χ+12y+4=0 
 

6. Να βρείτε το γ.τ του σηµείου τοµής των ευθειών : mx+(m-1)y=2m και 
(m+1)χ+my=2m+1 

 
7. Έστω η ευθεία ε: 3χ-y+2=0 και το σηµείο Α(1 , 2). Αν Β είναι τυχαίο 

σηµείο και Μ το µέσον του ΑΒ, να βρείτε το γ.τ του Μ όταν το Β 
κινείται στην ε. 

 
8. ∆ίνονται οι ευθείες (ε): λx-y-1=0 και (δ): x+λy-λ=0 

Ι) ∆είξτε ότι για κάθε λ∈R οι ευθείες αυτές τέµνονται. 
ΙΙ) Να βρείτε το γ.τ των σηµείων τοµής τους. 
 

9. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων του επιπέδου που έχουν σταθερό 
άθροισµα αποστάσεων από τις ευθείες x+y=0 και x-y=0. 

 
10. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και Μ τυχαίο σηµείο στη βάση του 

ΒΓ. Οι παράλληλες από το Μ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ τέµνουν τις ΑΓ 
και ΑΒ στα ∆ , Ε αντίστοιχα. Να βρείτε το γ.τ των κέντρων των 
παραλληλογράµµων ΑΕΜ∆. 
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11. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων Μ του επιπέδου από τα οποία οι 
            εφαπτόµενες προς τον κύκλο χ2+y2=4 είναι κάθετες. 

 
12. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων Μ του επιπέδου, των οποίων ο λόγος 

των αποστάσεων από τα σηµεία Α(-3 , 0) και Β(3 , 0) είναι ίσος µε 2. 
 

13. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων Μ του επιπέδου, των οποίων το 
             τετράγωνο της απόστασής τους από την αρχή των αξόνων είναι 
             ίσο µε το τετραπλάσιο της απόστασής τους από την ευθεία χ=1 

 
14. Να βρείτε το γ.τ του σηµείου τοµής των ευθειών: χσυνθ+yηµθ=α  

             και χηµθ-yσυνθ=β 
 

15. Ορθή γωνία ΒΑΓ στρέφεται γύρω από το σηµείο Α(4,6). Οι  
             πλευρές της τέµνουν τους ηµιάξονες Οχ , Οy στα σηµεία Β , Γ  
            αντίστοιχα. Να βρείτε το γ.τ του µέσου Μ, του ευθ. τµήµατος ΒΓ. 

 
16. Να βρείτε το γ.τ των µέσων των χορδών του κύκλου χ2+y2=25, 

            που διέρχονται από το Α(2 , 4) 
 

17. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων του επιπέδου Μ(2kt2,2kt) , t∈R ,  
k∈R*

 
18. Μεταβλητές ευθείες περνούν από τα σηµεία Ο(0,0) και Α(2,0) 

             και τέµνονται στο σηµείο Ν. Βρείτε: 
• τον γ.τ των σηµείων Ν 
• τον γ.τ των µέσων των ευθ. τµηµάτων ΟΝ. 
• τον γ.τ των µέσων των ευθ. τµηµάτων ΑΝ. 

 
 

19. Τριγώνου ΑΒΓ οι κορυφές Β , Γ είναι σταθερές. Να βρείτε το γ.τ 
των κορυφών Α για τις οποίες ισχύει: (ΑΒΓ)=k.(AB)2 ,  k∈R* 

 
20. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων του επιπέδου, που το άθροισµα των 

τετραγώνων των αποστάσεών τους από τις ευθείες χ+y=0 και χ-y=0 
είναι ίσο µε 4. 
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για όλες τις τιµές του t∈R. 
 

22. Να βρείτε το γ.τ των κορυφών των ορθών γωνιών των οποίων οι 
πλευρές εφάπτονται στην παραβολή y2=2px. 

 
23. Η εφαπτοµένη στο τυχαίο σηµείο Ρ της παραβολής y2=12x τέµνει 

την εφαπτοµένη στην κορυφή της παραβολής στο σηµείο Τ. Να βρείτε 
το γ.τ του µέσου του ευθ. τµήµατος ΡΤ.  

 
24. Να βρείτε το γ.τ των µέσων των χορδών της παραβολής C: y2=2px 

που διέρχονται από την κορυφή της παραβολής. 
 

25. Να βρείτε το γ.τ των σηµείων τοµής των ευθειών:                                  
ε1: αy=λβ(α+χ)   και    ε2: λαy=β(α-χ)   ,   0 < β < α   για όλες τις τιµές 
του λ∈R* 

 
26. ∆ίνεται το µεταβλητό σηµείο Μ(α.συνθ , β.ηµθ) µε α , β σταθερούς 

θετικούς αριθµούς και θ µεταβλητός πραγµατικός αριθµός. Να βρείτε 
το γ.τ του Μ. 

 
27. Να βρείτε το γ.τ των κορυφών των ορθών γωνιών των οποίων οι 

πλευρές εφάπτονται στην έλλειψη:χ2/α2+y2/β2=1. 
 

28. ∆ίνονται τα σηµεία Α(-2 , 1) και Β(3 , 2). Αν Μ είναι τυχαίο σηµείο 
κα λ1 , λ2 οι συντελεστές διεύθυνσης των ΜΑ , ΜΒ αντίστοιχα , να 
βρείτε το γ.τ του Μ ώστε: λ1

.λ2=4 
 

29. Να βρείτε το γ.τ των µέσων των χορδών της υπερβολής 
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30. Σηµείο Μ κινείται έτσι ώστε η απόστασή του από το Ε(0,4) να 
ισούται µε το µισό της απόστασής του από την ευθεία y=16. Να δείξετε 
ότι ο γ.τ του Μ είναι έλλειψη της οποίας να βρείτε τα στοιχεία και να 
την σχεδιάσετε. 
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31. ∆ίνονται οι εξισώσεις (cλ): x2+y2-2λx-8λy+17λ2-9=0 , λ∈R 

Ι) ∆είξτε ότι για κάθε λ∈R οι εξισώσεις αυτές παριστάνουν ίσους 
κύκλους. 
ΙΙ) Να βρείτε το γ.τ των κέντρων των κύκλων αυτών. 
ΙΙΙ) ∆είξτε ότι όλοι αυτοί οι κύκλοι εφάπτονται δύο ευθειών των 
οποίων να βρεθούν οι εξισώσεις. 
 

32. ∆ίνονται οι ευθείες (ε1): 2x+y+6=0 , (ε2): y=0 , (ε3): x+y+2=0. Αν 
            Α είναι το σηµείο τοµής των (ε1) και (ε2) , Β το σηµείο τοµής των 
            (ε2) και (ε3) και Γ το σηµείο τοµής των (ε1) και (ε3) , να βρείτε το 
            γ.τ των σηµείων του επιπέδου για τα οποία ισχύει : (ΜΒΓ)=3(ΑΒΓ) 
 

33. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Α(5,5) , Β(3,6) και Γ(3+2λ, λ) , λ∈R. 
Ι) Βρείτε το γ.τ της κορυφής Γ, όταν το λ∈R µεταβάλλεται. 

  ΙΙ) ∆είξτε ότι το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ είναι σταθερό. 
 

34. ∆ίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ όπου Α(3λ-2 , λ-3) , Β( 2λ+1 , λ+2 ) και 
             Γ( 3λ-5 , 0 ). 
  Ι) Βρείτε το γ.τ της κορυφής Α, όταν το λ∈R µεταβάλλεται. 
  ΙΙ) Βρείτε το γ.τ του κέντρου βάρους του τριγώνου ΑΒΓ. 
  ΙΙΙ) Για ποια τιµή του λ∈R, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α 
 

35.  
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	Ι) Βρείτε το γ.τ της κορυφής Γ, όταν το λ(R μεταβάλλεται.

