ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΘΕΙΑ
1. Να βξείηε ηνλ ζπληειεζηή δηεύζπλζεο (όπνπ
ππάξρεη) ηεο επζείαο πνπ:
i. δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(1,-2) θαη Β(3,6),
ii. δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(2,-2) θαη Β(3,-2),
iii. δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(1,4) θαη Β(1,6),
iv. έρεη εμίζσζε y=-3x+4,
v. έρεη εμίζσζε 3x-y+1=0,
vi. έρεη εμίζσζε 4x+3y-7=0,
vii. έρεη εμίζσζε y=4,
viii. έρεη εμίζσζε x=2,
ix. ζρεκαηίδεη γσλία 300 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx,
x. ζρεκαηίδεη γσλία 450 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx,
xi. ζρεκαηίδεη γσλία 600 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx
xii. είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλα yy΄,
xiii. είλαη παξάιιειε ζηνλ άμνλα yy΄,
xiv. είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλα xx΄,
xv. είλαη παξάιιειε ζηνλ άμνλα xx΄,
xvi. ζρεκαηίδεη γσλία 450 κε ηνλ άμνλα yy΄
(δπν πεξηπηώζεηο),
xvii. ζρεκαηίδεη γσλία 1200 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx,
xviii. ζρεκαηίδεη γσλία 1350 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx,
xix. ζρεκαηίδεη γσλία 1600 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx.
2. Να εμεηάζεηε εάλ ην ζεκείν Α ζηηο παξαθάησ
πεξηπηώζεηο είλαη ή όρη ζεκείν ηεο επζείαο (ε):
i. A(1,-1) θαη (ε): y=2x-3,
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v. A(1,-2) θαη (ε): 3x-2y+1=0.
Να ππνινγίζεηε ην θR,ώζηε ην ζεκείν Α(1,6)
λα είλαη ζεκείν ηεο επζείαο (ε): (θ+1)x-y+2=0.
Υπνινγίζηε ηα θ,ιR, ώζηε ηα ζεκεία Α(-θ,ι+1)
θαη Β(-ι,5θ+3) λα είλαη ζεκεία ηεο επζείαο (ε):
y=3x+2.
Να ππνινγίζεηε ην ιR,ώζηε ην ζεκείν Α(1,2)
λα είλαη ζεκείν ηεο επζείαο (ε): y=(ι2+1)x-(ι+1).
Να ππνινγίζεηε ην ιR, ώζηε ην ζεκείν
Α(-1,ι2+1) λα είλαη ζεκείν ηεο επζείαο (ε):
(|ι|+1)x+y-2=0.
Να ππνινγίζεηε ην αR, ώζηε ην ζεκείν
Α(-1,4) λα είλαη ζεκείν ηεο επζείαο (ε):
(α3+2)x+y-1=0.

8. Βξείηε ηα α,βR, ώζηε ε επζεία κε εμίζσζε
(α2+β2)x-(α+2β)y+5=0 λα δηέξρεηαη από ην
ζεκείν Α(1,2).
9. Να ππνινγίζεηε ην ιR, ώζηε ε επζεία (ε):
(ι3+8)x+(|ι+1|-2)y+3=0 λα είλαη:
α) παξάιιειε ζηνλ άμνλα xx΄,
β) παξάιιειε ζηνλ άμνλα yy΄,
10. Να ππνινγίζεηε ην ιΕ, ώζηε νη επζείεο (ε1):
y=ι3(ι3-2)x+5 θαη (ε2): y=80x-3 λα είλαη παξάιιειεο.
11. Να ππνινγίζεηε ην ιR, ώζηε νη επζείεο (ε1):
y=(ι-1)x+5 θαη (ε2): y=


x-3 λα είλαη θάζε3  1

ηεο.
12. Να απνδείμεηε όηη νη επζείεο (ε 1) θαη (ε2) κε
εμηζώζεηο (ε1): y=2x+5 θαη (ε2): 4x+y+1=0 ηέκλνληαη θαη λα ππνινγίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο
ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ηνπο.
13. Να βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ
επζεηώλ κε εμηζώζεηο y= 3 x-5 θαη x-y-2  3 =
=0.
14. Να βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ
επζεηώλ κε εμηζώζεηο (ε1): ( 3 -1)x+y= 3 -2
θαη (ε2): x+( 3 +1)y=  3 .
15. Να ππνινγίζεηε ηα α,βR, ώζηε νη επζείεο
(ε1): αx+βy=-13 θαη (ε2): (3+α)x+2y=7-β λα ηέκλνληαη ζην ζεκείν Α(2,-3).
16. Να ππνινγίζεηε ηo αR, ώζηε νη επζείεο
αx+αy=1 θαη x+αy=α, λα ηέκλνληαη ζε ζεκείν
πνπ ην άζξνηζκα ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ
ηζνύηαη κε 4.
17. Να απνδείμεηε όηη νη επζείεο ΑΒ θαη ΓΓ κε
Α(4,1), Β(-1,3), Γ(4,-2), Γ(6,3) είλαη θάζεηεο.
Μεηά λα βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ απηώλ θαη ηηο ζπλ/λεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ηνπο.
18. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ:
i. δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(-1,-7) θαη Β(1,3).
ii. δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(2,-3) θαη Β(2,4).
iii. δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(2,-5) θαη Β(4,-5).
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iv. δηέξρεηαη από ηo ζεκείν  ,1 θαη έρεη
θιίζε 4.
v. δηέξρεηαη από ηo ζεκείν A(  3 ,1) θαη ζρεκαηίδεη γσλία 300 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα
Οx.
vi. δηέξρεηαη από ηo ζεκείν A(2,2) θαη ζρεκαηίδεη γσλία 1350 κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx.
vii. δηέξρεηαη από ηo ζεκείν A(4,  2 3 ) θαη
ζρεκαηίδεη γσλία 1200 κε ηνλ ζεηηθό
εκηάμνλα Οy (δπν πεξηπηώζεηο).
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viii. δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη
από ην ζεκείν Α(4,-8).
ix. ηέκλεη ηνλ άμνλα xx΄ ζην 4 θαη ηνλ άμνλα
yy΄ ζην -2.
x. δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη


είλαη παξάιιειε ζην δηάλπζκα   (3,9) .
xi. δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(1,-1) θαη είλαη


θάζεηε ζην δηάλπζκα   (2,1) .
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xii. δηέξρεηαη από ην ζεκείν  ,1 θαη
είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία (δ): y=3x-1.
xiii. δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(-2,2) θαη είλαη
παξάιιειε ζηελ επζεία (δ): 3x-6y+1=0.
xiv. δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(1,2) θαη είλαη
θάζεηε ζηελ επζεία (δ): y=-0,25x+1.
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xv. δηέξρεηαη από ην ζεκείν  ,4  θαη
είλαη θάζεηε ζηελ επζεία (δ): x+2y-3=0.
xvi. δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α( 2 ,3) θαη είλαη
θάζεηε ζηελ επζεία (δ): y= 

2
x+3.
2

19. Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ (ε1) θαη
(ε2) ζην παξαθάησ ζρήκα. Μεηά λα βξείηε ηηο
ζπλ/λεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ηνπο Δ.

20. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ ε1:
2x+y-1=0, ε2: y+x=0 θαη από ην ζεκείν ηνκήο
ησλ επζεηώλ ε3: y=-x+3, ε4: y=2x+9.
21. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ ηέκλεη ηνλ άμνλα yy΄ ζην ζεκείν κε ηεηαγκέλε 3
θαη είλαη θάζεηε ζηελ δηρνηόκν 1 νπ-3νπ ηεηαξηεκνξίνπ.
22. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Κ(1,4) θαη ηέκλεη ηνπο
άμνλεο ζηα ζεκεία Α θαη Β έηζη ώζηε ην Κ λα
είλαη κέζν ηνπ ΑΒ.

23. Γίλνληαη νη επζείεο κε εμηζώζεηο ε 1: y=2x-3
θαη ε2: y=-x+2. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο
επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Κ(3,1)
θαη ηέκλεη ηηο επζείεο ε1 θαη ε2 ζηα ζεκεία Α
θαη Β αληίζηνηρα, έηζη ώζηε ην Κ λα είλαη κεζν ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ.
24. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Κ(4,2) θαη ζρεκαηίδεη κε
ηνπο άμνλεο ηζνζθειέο ηξίγσλν.
25. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Κ(-2,1) θαη ηέκλεη ηνλ
άμνλα xx΄ ζε ζεκείν Λ, πνπ απέρεη από ην Κ
απόζηαζε (ΚΛ)= 10 .
26. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Κ(-3,-2) θαη ηέκλεη ηνλ
άμνλα yy΄ ζε ζεκείν Λ, πνπ απέρεη από ην Κ
απόζηαζε (ΚΛ)=5.
27. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(2,-2) θαη ζρεκαηίδεη κε
ηνπο άμνλεο ηξίγσλν εκβαδνύ 1.
28. Τξηγώλνπ ΑΒΓ δίλνληαη Α(-1,3), Β(2,-1) θαη
Γ(3,1). Να βξείηε:
i. Τελ εμίζσζε ηνπ ύςνπο ΑΓ.
ii. Τελ εμίζσζε ηεο δηακέζνπ ΒΔ.
iii. Τηο ζπλ/λεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο Κ ησλ ΑΓ
θαη ΒΔ.
29. Να βξεζνύλ νη ζπλ/λεο ηεο θνξπθήο Α ηξηγώλνπ ΑΒΓ κε Β(2,-10), Γ(4,6) θαη νξζόθεληξν
Ζ(2,5).
30. Γίλεηαη ε επζεία (ε): x-3y+2=0 θαη ην ζεκείν
Α(1,3).
i. Να απνδείμεηε όηη ην ζεκείν Α δελ αλήθεη
ζηελ επζεία (ε).
ii. Να βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηεο πξνβνιήο Κ ηνπ
Α ζηελ επζεία (ε).
iii. Να βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ Α΄
ηνπ ζεκείνπ Α σο πξνο ηελ επζεία (ε).
31. Να βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ Α΄ ηνπ
ζεκείνπ Α(-2,1) σο πξνο ηελ επζεία x+2y-3=0.
32. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο ηεο κεζνθαζέηνπ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ κε
Α(1,4) θαη Β(-3,-8).
33. Να βξείηε ηνλ γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ(t+1,2t+3)
ηνπ επηπέδνπ, κε tR.

 t 1

, t  2  , tR.
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34. Οκνίσο εάλ  

35. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε 2x2-3xy+y2=0, παξηζηάλεη δπν επζείεο, ησλ νπνίσλ λα βξείηε ηηο
εμηζώζεηο.
36. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε 4x2+y2-4xy+6x-3y=
=0, παξηζηάλεη δπν επζείεο, ησλ νπνίσλ λα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
βξείηε ηηο εμηζώζεηο. Πνηα είλαη ε ζρεηηθή ζέζε ησλ επζεηώλ απηώλ;
37. Γίλεηαη ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ πιεπξάο α. Σηηο
πιεπξέο ηνπ ΑΒ θαη ΒΓ παίξλνπκε ηα ζεκεία
Δ θαη Ε αληίζηνηρα, έηζη ώζηε (ΑΔ)=(ΒΕ).
i. Να δείμεηε όηη (ΓΔ)=(ΑΕ).
ii. Να δείμεηε όηη ΓΔ  ΑΕ.
38. S
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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iv.
3
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viii.
ix.
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xviii.
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y=3x-

xiii.

y

27. y= 

3
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1
x -1 ή y=-2x+2
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28. ΑΓ: x+2y-5=0, ΒΔ: y=-3x+5, Κ(1,2)
29. (-6,6)

2. i. λαη
ii. όρη
iii. λαη
iv. λαη
v. όρη.
3. θ=3
4. θ=1, ι=-2
5. ι=2 ή ι=-1
6. ι= 2
7. α=1
8. α=1, β=2
9. α) ι=-2 β) ι=1 ή ι=-3
10. ι=-2
11. ι=-1
12. (-1,3)

8 6
 11 3 
, 
5
5 5
5
 4 17 
31. ΄   ,

 5 5 
30.   ,  , ΄ 

32. x+3y+7=0
33. y=2x+1
34. y=2x-3
35. y=2x θαη y=x
36. y=2x+3 θαη y=2x, είλαη παξάιιειεο
37. ζ

13. ( 3 ,-2)
14. (1,-1)
15. α=-2, β=3
16. α=1/4

 146 17 
, 
 29 29 

17. 2x+5y-13=0, 5x-2y-24=0, 
18. i.
ii.
iii.
iv.

xii.

xvi. y= 2 x+1
19. (ε1): x+2y-5=0, (ε2): x-2y-3=0
20. y=-2x+1
21. y=-x+3
22. y=-4x+8
23. x=3
24. y=x-2 ή y=-x+6
25. x+3y-1=0 ή x-3y+5=0.
26. 4x-3y+6=0 ή 4x+3y+18=0
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-1

y=-2x
x-2y-4=0
y=-3x,
y=-2x+1

xiv. y=4x-2
xv. y=2x-5

1

xvi.
xvii.

viii.
ix.
x.
xi.

y=5x-2
x=2
y=-5,
y=4x-3

v.
vi.

x  3 y+2 3 =0
y=-x+4

vii.

y=  3 x +2 3 ή y= 3 x -6 3

