ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ




1. Δάλ  =(4,-1) θαη  =(-5,2) βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ δηαλπζκάησλ :


















 

iv)  =  -  .

ii)  =-3  +2  .
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iii)  =4  -3  .

i)  =2  +3  .
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Δάλ 𝛼 = (3, −2) θαη 𝛽 = (−4,2), λα βξείηε ηηο ζπλ/λεο θαη ην κέηξν ηνπ δηαλύζκαηνο 𝛾 = 3𝛼 + 2 𝛽.

3. Υπνινγίζηε ηα κέηξα ησλ παξαθάησ δηαλπζκάησλ:
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4. Υπνινγίζηε ην ιR, ώζηε ηα δηαλύζκαηα 𝛼 =(2ι2,-5ι-2) θαη 𝛽=(5ι+3,2ι2) λα είλαη ίζα.
5. Υπνινγίζηε ηα θ, ιR, ώζηε ηα δηαλύζκαηα 𝛼 =(θ+2,3θ-5) θαη 𝛽=(ι-1,ι+2) λα είλαη αληίζεηα.






6. Γίλνληαη ηα δηαλύζκαηα  =(ι-1,θ-1),  =(θ-2,2ι-5) θαη  =(16,-9), κε θ, ιR. Υπνινγίζηε ηνπο






πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θ θαη ι, ώζηε 2  -3  =  .




7. Υπνινγίζηε ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θ θαη ι, ώζηε ηα δηαλύζκαηα  =(-3θ-2,-ι) θαη  =
=(3ι+1,2θ+3) λα είλαη ίζα.


8. Υπνινγίζηε ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό θ, έηζη ώζηε ην δηάλπζκα  =(θ+2,-1) λα έρεη κέηξν

17 .




9. Υπνινγίζηε ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θ θαη ι, ώζηε ηα δηαλύζκαηα  =(θ4,ι2) θαη  =
=(5θ2-4,|ι|+2) λα είλαη ίζα.




10. Υπνινγίζηε ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θ θαη ι, ώζηε ηα δηαλύζκαηα  =(θ-2ι,6θ-ι) θαη  =
=(ι+7,3θ+5) λα είλαη ίζα.




11. Υπνινγίζηε ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θ, ι, κ θαη λ, ώζηε ηα δηαλύζκαηα  =(κ2,θ2+ι2+13) θαη  =
=(λ2,4θ-6ι) λα είλαη αληίζεηα.




12. Υπνινγίζηε ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο x θαη y, ώζηε ηα δηαλύζκαηα  =(x3+y3,x+y) θαη  =
=(-7,-1) λα είλαη αληίζεηα.






13. Δάλ  =(3,-2) θαη  =(-3,4) βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δηαλύζκαηνο  .


14. Να βξεζεί γηα πνηεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ιR, ην κε κεδεληθό δηάλπζκα  =(|ι+1|-3,ι2-4ι+4) είλαη
παξάιιειν ζηνλ άμνλα yy΄.
15. Υπνινγίζηε ην ιΕ, ώζηε ηα δηαλύζκαηα 𝛼 =(ι+2,2ι) θαη 𝛽=(ι-2,2-4ι) λα είλαη αληίξξνπα. (Απ: λ=-1)






16. Να γξάςεηε ην δηάλπζκα  =(7,16) σο γξακκηθό ζπλδπαζκό ησλ δηαλπζκάησλ  =(-1,2) θαη  =
=(3,4).
17. Έζησ

a  (3,2)

θαη

  (4,3) .

i)

Να δείμεηε όηη

ii)

Να γξάςεηε ην δηάλπζκα



(18,-13) σο γξακκηθό ζπλδπαζκό ησλ



θαη
(Απ:

.
  2

-3  )
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18. Υπνινγίζηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ κνλαδηαίνπ δηαλύζκαηνο πνπ είλαη αληίξξνπν ζην δηάλπζκα (3, 3).


19. Να ππνινγίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δηαλύζκαηνο  , εάλ:
i) A(3,2) θαη Β(4,3).
iv) A(2,2) θαη Β(-2,-2).
ii) A(4,-1) θαη Β(-2,3).
v) A(1,1) θαη Β(1,-1).
iii) A(0,4) θαη Β(4,0).
vi) A(4,-1) θαη Β(-1,-5).
Υπνινγίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο (ζπλ/λεο) θαη ηα κέηξα ησλ

vii) A(3,-2) θαη Β(0,8).
viii) A(0,-2) θαη Β(-4,-3)
ix) A(5,5) θαη Β(2,2)

δηαλπζκάησλ 𝑎, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 𝜅𝛼𝜄 𝜀, ζην ζρήκα 1.
20. Σε ζύζηεκα ζπλ/λσλ Οxy ζρεδηάζηε ηα δηαλύζκαηα:
i) 𝛼 =(-2,4) κε αξρή ην ζεκείν Α(4,-1).
ii) 𝛽=(3,-4) θαη ηέινο ην ζεκείν Γ(2,-5).
iii) 𝛾=(-2,-3) θαη ζεκείν εθαξκνγήο Δ(3,-1).
iv) 𝛿=(5,3) θαη πέξαο ην ζεκείν Ζ(-1,1).
Σε θάζε πεξίπησζε λα βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ άθξνπ
πνπ ιείπεη.
21. Υπνινγίζηε ην ιR, ώζηε ην δηάλπζκα 𝛼 =(|ι|-2, ι23ι+2) λα είλαη:
i) 𝑎 = 0.
ii) 𝑎  0 θαη 𝛼 //xx΄.
iii) 𝛼  0 θαη 𝛼 //yy΄.
23. Υπνινγίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ δηαλπζκάησλ πνπ
θαίλνληαη ζην ζρήκα 2.

ζρήκα 1



24. Υπνινγίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α εάλ 
=(5,-2) θαη Β(4,1).


25. Υπνινγίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Β εάλ  =
= (-4,-1) θαη Α(3,-2).
26. Υπνινγίζηε ην κέηξν ηνπ δηαλύζκαηνο
Α(3,-2) θαη Β(-1,1).
27. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(1,3) θαη Β(4,-5)



 , εάλ

i) Να βξείηε ζεκείν M ηέηνην ώζηε 𝐴𝑀 = 2𝑀𝐵 .
ii) Να βξείηε ζεκείν N ηέηνην ώζηε 𝐴𝑁 = −3𝑁𝐵.
28. Υπνινγίζηε ηελ απόζηαζε ησλ ζεκείσλ:
i) A(6,-4) θαη Β(-2,11).
ii) A(-6,4) θαη Β(6,-12).
iii) A(-10,5) θαη Β(10,-16).

ζρήκα 2

iv) A(3 7 ,1) θαη Β(- 7 ,-2).
v) A( 5 ,2) θαη Β(- 5 ,-2).

29. Έζησ Α(-2,-1) θαη Β(7,2). Βξείηε ζεκείν Μ ηνπ επηπέδνπ, ηέηνην ώζηε

𝛭𝛢

1

=− .

𝛭𝛣

2

(Απ: (1,0))

30. Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηεο δηακέζνπ ΑΜ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, κε Α(-3,-2), Β(-2,6) θαη Γ(4,-4).
31. Δάλ Α(2,0), Β(-1,2) θαη Γ(-3,-3), λα ππνινγίζεηε ηα κήθε ησλ πιεπξώλ θαη ησλ δηακέζσλ ηνπ ηξηγώλνπ
ΑΒΓ.
32. Να ππνινγίζεηε ηα θ, ιR, ώζηε ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ κε Α(3θ-1,2ι) θαη Β(ι,2θ+2) λα έρεη κέζν
ην ζεκείν Μ(3,2).
(Απ: κ=3, λ=-2)
33. Παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ κε θέληξν Κ, είλαη Α(1,-2), Β(-4,3) θαη Κ(3,1). Βξείηε ηηο ζπλ/λεο ησλ άιισλ
θνξπθώλ ηνπ.
(Απ: (10,-1) θαη (5,4))
34. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε δηάκεζν ΑΓ. Αλ 𝛢𝛣 = (2,1), 𝛢𝛤 = (3,4) θαη Γ
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,

2 2

, λα βξείηε ηηο ζπλ/λεο ησλ

θνξπθώλ ηνπ.
(Απ:(1,-2), (3,-1) θαη (4,2))
35. Τεηξαπιέύξνπ ΑΒΓΓ είλαη Α(3,4), Β(-5,2), Γ(2,-3) θαη Γ(-1,-2).
i)
Υπνινγίζηε ηηο ζπλ/λεο ησλ κέζσλ Κ, Λ, Μ, Ν ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ , ΓΑ αληίζηνηρα.
ii)
Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΚΛΜΝ είλαη παξαιιειόγξακκν.
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(Απ: (-1,3), (-3/2,-1/2), (1/2,-5/2), (1,1))
36. Τα κέζα ησλ πιεπξώλ ηξηγώλνπ είλαη (-1,7/2), (0,1/2) θαη (2,-1). Να ππνινγίζεηε ηηο ζπλ/λεο ησλ
θνξπθώλ ηνπ.
(Απ: (1,2), (-3,5) θαη (3,-4))
37. Τεηξαπιεύξνπ ΑΒΓΓ ηα κέζα Κ, Λ, Μ, Ν ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΓΑ αληίζηνηρα είλαη Κ(-1,3),
Λ(5/2,7/2), Μ(1,1/2), Ν(-5/2,0). Υπνινγίζηε ηηο ζπλ/λεο ησλ θνξπθώλ ηνπ.
(Απ: Α(-3,1), Β(1,5), Γ(4,2) θαη Γ(-2,-1))
38. Να δείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε Α(1,2), Β(4,6), Γ(10,14) θαη Γ(7,10) είλαη παξαιιειόγξακκν.
Να ππνινγίζεηε ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ.
39. Να ππνινγίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο θνξπθήο Γ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ, εάλ Α(1,3), Β(6,8) θαη
Γ(-2,2).
40. α) Να απνδείμεηε όηη ηα ζεκεία Α(3,2), Β(11,8), Γ(8,12) θαη Γ(0,6) είλαη θνξπθέο νξζνγσλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ.
β) Να απνδείμεηε όηη ηα ζεκεία Α(2α,2α), Β(2α+α 3 ,5α) θαη Γ(2α,6α) είλαη θνξπθέο νξζνγσλίνπ
ηξηγώλνπ.
41. Να δείμεηε όηη ηα ζεκεία (-2,-2), (2,1) θαη (-1,5) είλαη θνξπθέο νξζνγσλίνπ θαη ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ.
42. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(4,1) θαη Γ(1,4). Να βξεζεί ζεκείν Β ηέηνην ώζηε 𝛢𝛣 = 𝛰𝛤 θαη ζηελ ζπλέρεηα λα
απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΟΑΒΓ είλαη ξόκβνο.
(Απ: Β(5,5))




43. Υπνινγίζηε ηα x θαη yR, ώζηε ηα δηαλύζκαηα  =(x+y,y2-y-x+1) θαη  =(-2,x-y) λα είλαη
ζπγγξακκηθά.
44. Υπνινγίζηε ην xR, ώζηε (ΑΒ)=5, όπνπ Α(x+1,x-1) θαη Β(3-2x,2x).
45. Δάλ Β(8,13), λα βξείηε ζεκείν Α ηνπ άμνλα y΄Oy, ηέηνην ώζηε 𝛢𝛣 = 17.
(Απ:Α(0,-2) ή Α(0,28))
46. Να βξεζεί ζεκείν Μ ηνπ άμνλα xx΄ ην νπνίν λα ηζαπέρεη από ηα ζεκεία Α(2,1) θαη Β(6,3).
47. Να βξεζεί ζεκείν Μ ηνπ άμνλα yy΄ ην νπνίν λα ηζαπέρεη από ηα ζεκεία Α(2,1) θαη Β(-3,-4).
48. Ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ έρεη Α(-2,-1) θαη Β(4,1). Βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηεο θνξπθήο Γ.
(Απ: (1+ 3,-3 3) ή (1- 3,3 3)
49. Δάλ Α(-2,1) θαη Β(-4,0), λα βξείηε ζεκείν Γ ηνπ επηπέδνπ, ηέηνην ώζηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ λα είλαη
ηζόπιεπξν.
50. Υπνινγίζηε ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό ι, ώζηε ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε Α(ι,-2), Β(2ι,ι), Γ(3ι,1) θαη
Γ(3ι+1,ι+1) λα είλαη ηξαπέδην κε βάζεηο ΑΒ θαη ΓΓ.
51. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(-3,-2) θαη Β(9,1). Να βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ ζεκείνπ Γ γηα ην νπνίν είλαη
1

𝛢𝛤 = − 2 𝛣𝛤.

(Απ: Γ(1,-1))




52. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(3,-1) θαη Β(9,5). Υπνινγίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ Γ θαη Γ κε  =  =


= 
53. Γίλεηαη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε Α(2,4), Β(-6,-2), Γ(8,2) θαη Γ(6,-8).
i) Υπνινγίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ κέζσλ Κ, Λ, Μ θαη Ν ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ θαη ΑΓ
αληίζηνηρα.
ii) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΚΛΜΝ είλαη παξαιιειόγξακκν.
54. Να ππνινγίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ Α΄ ηνπ ζεκείνπ Α(3,-1) σο πξνο ην ζεκείν Κ(4,6).
55. Να δείμεηε όηη ηα ζεκεία Α(2,2), Β(5,4) θαη Γ(7,1) είλαη θνξπθέο νξζνγσλίνπ θαη ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ.
56. Έζησ

AB =(3,-4). Να πξνζδηνξίζεηε δηάλπζκα K   , κε  =10.

(Απ: K  2 )

57. Να βξεζεί δηάλπζκα αληίξξνπν ηνπ 𝛼 = (3, −4) πνπ λα έρεη κέηξν 3.


58. Να ππνινγίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο δηαλύζκαηνο  πνπ έρεη κέηξν 2 17 θαη είλαη αληίξξνπν ζην


δηάλπζκα  =(4,1).


59. Να ππνινγίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο δηαλύζκαηνο  πνπ έρεη κέηξν δηπιάζην από ην κέηξν ηνπ
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δηαλύζκαηνο  =(-3,4) θαη είλαη παξάιιειν ζε απηό.




60. Να ππνινγίζεηε ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό x, ώζηε ηα δηαλύζκαηα  =(x+1,5) θαη  =(5,x+1) λα είλαη:
α) νκόξξνπα.
β) αληίξξνπα.
61. Να απνδείμεηε όηη ηα ζεκεία Α(-1,3), Β(2,0) θαη Γ(-3,5) είλαη ζπλεπζεηαθά.
62. i) Να δείμεηε όηη ηα ζεκεία Α(1, -1), Β(1+ 2, 0), Γ(3+ 2, 2) είλαη ζπλεπζεηαθά.
ii) Οκνίσο γηα ηα ζεκεία Γ(1, 2 − 1), Δ( 2, 2 ) θαη Ε( 2-1, -1).
63. Να ππνινγίζεηε ην θR, ώζηε ηα ζεκεία Α(3,-2), Β(2,-1) θαη Γ(θ+1,2θ) λα είλαη ζπλεπζεηαθά.
64. Να αλαιύζεηε ην δηάλπζκα 𝛼 = 7,6 θαηά ηηο δηεπζύλζεηο ησλ δηαλπζκάησλ 𝜒 = (2,1) θαη 𝑦 = (3,4).
(Απ: (4,2) και (3,4))
65. Γίλεηαη ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε Α(-3,-1), Β(-5,-3), Γ(-4,7) θαη Γ(-2,3).
α) Να δείμεηε όηη νη επζείεο ΑΒ θαη ΓΓ ηέκλνληαη.
β) Υπνινγίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο Δ ησλ ΑΒ θαη ΓΓ.
66. Ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ) έρεη Β(2,-2) θαη Γ(2,4). Βξείηε ηηο ζπλ/λεο ηεο θνξπθήο Α, ώζηε ην
ηξίγσλν λα έρεη ύςνο πα κέηξνπ 3.
(Απ: (-1,1) ή (5,1))
67. Γίλνληαη ηα ζεκεία Β(2,1) θαη Γ(4,2).
i) Να πξνζδηνξίζεηε ζεκείν Α ηνπ άμνλα yy΄ ηέηνην ώζηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ λα είλαη ηζνζθειέο κε
βάζε ΒΓ.
ii) Να ππνινγίζεηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ βαξύθεληξνπ Θ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.
iii) Να ππνινγίζεηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ πεξίθεληξνπ Κ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.
iv) Να πξνζδηνξίζεηε ηηο ζπλ/λεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ ηνπ Θ σο πξνο ηελ ΒΓ.
15
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1
(Απ: Α(0, 2 ), Θ(2,2),Κ( 24 , 12 , Θ1(4,-2))
68. Δάλ Α(-2,1) θαη Β(-4,0), λα βξείηε ζεκείν Γ ηνπ επηπέδνπ, ηέηνην ώζηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ λα είλαη
ηζόπιεπξν.
69. i) Τα ζεκεία Α θαη Β έρνπλ ηεηκεκέλεο x1, x2 ηηο ξίδεο ηεο εμίζσζεο x2-8x+15=0. Να πξνζδηνξίζεηε ηηο
𝑥1 𝑥2
ζπλ/λεο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ΑΒ αλ απηό έρεη ηεηαγκέλε
.
3
ii) Αλ Γ(-4,10), λα βξεζνύλ νη ζπλ/λεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ ζεκείνπ Δ ηνπ Γ σο πξνο ην Μ.
(Απ: Μ(4,5), Ε(12,0))
70. Να δείμεηε όηη ε δηάκεζνο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ πξνο ηελ ππνηείλνπζα, ηζνύηαη κε ην κηζό ηεο
ππνηείλνπζαο.
71.

