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ΔΞΙΩΗ  ΔΤΘΔΙΑ 

  

1. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(-3,2)  

    θαη:       

    i) είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία   3x-y +2 = 0  

 

    ii) είλαη θάζεηε ζηελ επζεία  4x +3y +2 = 0 

 

    iii) ζρεκαηίδεη κε ηνλ άμνλα x΄x γσλία  
2π

3
 . 

 

    iv) ζρεκαηίδεη κε ηνλ άμνλα y΄y γσλία  
π

3
 . 

  

2. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ : 

    i) ηέκλεη ηνπο άμνλεο ζηα ζεκεία Α(-3,0) θαη Β(0,4) . 

    ii) πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη είλαη θάζεηε ζην  α     = (-2,3).  

 

3. Γείμηε όηη ηα ζεκεία Α(2,1) , Β(0,-5) , Γ(1,-2) είλαη ζπλεπζεηαθά θαη λα  

    βξείηε ηελ επζεία πνπ νξίδνπλ. 

 

4. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(1,1) , Β(-3,2) θαη Γ(-5,x). Να βξεζεί ν x∈R,ώζηε ηα  

    Α,Β,Γ λα είλαη ζπλεπζεηαθά. 

 

5. Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε Α(0,0) ,Β(3,1) θαη Γ(5,3).Να βξεζνύλ 

    νη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ΓΓ, ΑΓ, ΒΓ. 

 

6. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(1,2), Β(-3,4) θαη Γ(3,-2). Να βξείηε ηηο εμηζώ- 

    ζεηο ηεο πιεπξάο ΒΓ, ηνπ ύςνπο ΑΓ, ηεο δηακέζνπ ΑΜ θαη ηεο κεζνθάζε- 

    ηεο ηεο ΒΓ . 

 

7. Αλ ηα ζεκεία  Γ(-1,2),  Δ(0,5)  θαη Ε(4,-3) είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ  

    ηξηγώλνπ ΑΒΓ, λα βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ. 

 

8. Γίλεηαη ε επζεία ε: 3x + y -3 = 0 θαη ην ζεκείν Ρ(1,2). Να βξείηε : 

     i) ηελ πξνβνιή ηνπ Ρ ζηελ ε θαη 

    ii) ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ ηνπ Ρ σο πξνο ηελ  ε. 

 

9. Να ππνινγηζζεί ην κήθνο ηνπ ύςνπο ΑΓ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζην νπνίν νη   

    θνξπθέο ηνπ είλαη νη :  Α(4,13), Β(10,1) θαη Γ(-2,5). 

 

10. ε ηξίγσλν ΑΒΓ δίλεηαη: Α(2,1), Β(4,-1) θαη ην νξζόθεληξν ηνπ Ζ(3,5). 

      Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ. 
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11. Σξίγσλν ΑΒΓ έρεη Α(1,1) θαη νη δηάκεζνη ηνπ ΒΓ,ΓΔ έρνπλ εμηζώζεηο : 

      x+y-2=0 θαη  x-2y=0. Να βξεζνύλ νη θνξπθέο Β θαη Γ. 

 

12. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(1,2). Αλ νη επζείεο x-y-2=0 θαη 3x+y+5=0 

      είλαη κεζνθάζεηεο ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, λα βξεζνύλ νη    

      θνξπθέο Β θαη Γ. 

 

13. Να βξεζνύλ νη επζείεο πνπ πεξλνύλ από ην Ρ(-1,4) θαη ηέκλνπλ ηνπο  

      άμνλεο ζηα Α,Β έηζη ώζηε ην ηξίγσλν ΟΑΒ λα είλαη ηζνζθειέο. 

 

14. Να βξεζεί ε επζεία πνπ πεξλά από ην ζεκείν Ρ(1,2) θαη ηέκλεη ηνπο ζεηη- 

      θνύο εκηάμνλεο Οx,Oy ζηα Α,Β έηζη ώζηε ην Ρ λα είλαη κέζν ηνπ ΑΒ. 

 

15. Οη δύν πιεπξέο νξζνγσλίνπ έρνπλ εμηζώζεηο x-y+3=0, x+y-1=0 θαη ε  

      κία δηαγώληόο ηνπ 3x+4y-1=0.Να βξεζνύλ νη θνξπθέο ηνπ. 

 

16. Παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ έρεη ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒ,ΑΓ ζηηο επζείεο  

      ε1:x-3y+11=0 θαη ε2:x+y-5=0 αληίζηνηρα. Αλ ην θέληξν ηνπ είλαη ην ζε- 

      κείν Κ(-1,1), λα βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ άιισλ πιεπξώλ ηνπ. 

  

 17. Να βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ησλ ζεκείσλ Μ(2- t,  
1-2t

3
 ),  όηαλ ε  

      παξάκεηξνο  t δηαηξέρεη ην R. 

 

18. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(0,-2), Β(-1,1), Γ(t-1,2-3t). Να δείμεηε όηη : 

      i) ηα Α,Β,Γ είλαη θνξπθέο ηξηγώλνπ γηα θάζε t∈R. 

     ii) ην Γ δηαγξάθεη ζηαζεξή επζεία όηαλ  t∈R. 

    iii) γηα πνηα ηηκή ηνπ t ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη :  

         α) νξζνγώλην ζην Α                    β) ηζνζθειέο κε ΒΓ=ΑΓ. 

  

19. Γίλνληαη νη επζείεο ε1: x+y-1=0 θαη ε2: x+3y-4=0 θαη ην ζεκείν Α(4,3). 

      Να βξεζεί ζεκείν Β ηεο ε1 ώζηε ε ε2 λα πεξλά από ην κέζν ηνπ ΑΒ. 

 

20. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) κε Α(2,2) θαη Β(-1,-3).Αλ ε 

      εμίζσζε ηνπ ύςνπο ΑΓ είλαη 2y+x-6=0,λα βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ  

      πιεπξώλ ηνπ . 

 

21. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(4,2) θαη Β(3,-5) θαη ε επζεία ε: 7x+y-23=0. Να  

      βξεζεί ζεκείν Μ ηεο ε ώζηε ην ηξίγσλν ΑΒΜ λα είλαη νξζνγώλην ζην  

      Μ. 

 

22. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(4,5), Β(1,2) θαη Γ(3,θ), θ∈R. Να βξεζεί ν θ  

      ώζηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ λα είλαη νξζνγώλην ζην Α. 
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23. Αλ ην ζεκείν Α(θ,ι) θηλείηαη ζηελ επζεία ε: 4x+5y-9=0, λα βξεζεί ν  

      γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ ζεκείνπ Μ(2θ+1,5ι-3). 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΞΙΩΗ ΔΤΘΔΙΑ 

 

 

24. Γίλεηαη ε εμίζσζε : (ι
2
-1) x + (ι

2
-3ι+2) y + 3ι +5 = 0. (1) Να βξεζεί ν 

      ι∈R, ώζηε ε  (1) : 

      α) λα παξηζηάλεη επζεία. 

      β) λα είλαη παξάιιειε ζηνλ xx. 

      γ) λα είλαη παξάιιειε ζηνλ yy. 

      δ) λα πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 

 

25. Γίλεηαη ε εμίζσζε : (ι
2
+ι-2)x+(ι

2
–ι–2)y+ι

2
+1= 0. (1) 

      Να δείμεηε όηη γηα θάζε ι∈R ε (1) παξηζηάλεη επζεία . 

 

26. Να εμεηαζηεί γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ι∈R ε εμίζσζε: 

      (ι
2
-5ι+6)x+(ι

2
-4)y-2ι+3=0 παξηζηάλεη επζεία. 

 

27. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ  

      θαη από ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ 3x-y-5=0 θαη 2x+y=0.  

   

28. Να βξείηε ηνλ ι∈R ώζηε νη επζείεο ε1: (ι-1)x+ ιy+3ι+1= 0 θαη   

        ε2 : ιx+3y-2ι+1= 0 λα είλαη θάζεηεο. 

 

29. Να βξεζεί ν θ∈R ώζηε νη επζείεο ε1: (θ
2
+θ-6)x+θy+3= 0 θαη 

      ε2: (θ
2
+3θ)x+(θ-2)y+9= 0 λα είλαη παξάιιειεο. 

 

30. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε : x
2
+2xy+y

2 
- 4x - 4y–12= 0 παξηζηάλεη δύν 

      επζείεο παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο. 

 

31. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε : x
2 
-y

2
- 2x-4y-3= 0 παξηζηάλεη δύν επζείεο. Να  

      εμεηαζηεί ε ζρεηηθή ζέζε ησλ δύν επζεηώλ. 

 

32. Να βξεζεί ε γσλία ησλ επζεηώλ κε εμηζώζεηο : (t-1)x–(t+1)y= 0 θαη 

      y-tx= 0 κε t∈R. 

 

33. Γίλνληαη νη εμηζώζεηο ε1: (k+1)(x+y)+(k-2)(3x-4y)+k= 0 θαη  

      ε2: x-2y+3=0. 

      i) Να δείμεηε όηη ε ε1 παξηζηάλεη επζεία γηα θάζε k∈R . 

     ii) Να βξεζεί ν k  ώζηε  ε1 ⊥ ε2  . 
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34. Αλ νη θνξπθέο ηξηγώλνπ ΑΒΓ είλαη ηα ζεκεία Α(2θ,4), Β(2-6θ,2θ) θαη  

      Γ(3+ι,-ι), λα βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ βαξύθεληξνπ G ηνπ ηξη-  

      γώλνπ αλ θ+ι=2. 

 

35. Να βξεζεί ε ζέζε ησλ επζεηώλ ε1: θx+(θ-8)y-2=0 θαη ε2, όπνπ ε2 ε επ- 

      ζεία ζηελ νπνία αλήθεη ην ζεκείν Α(3θ-1,θ+2) , θ∈R. 

 

36. Γίλεηαη ε εμίζσζε ει: (ι
2
+ι+1)x+(ι

2
-3ι+2)y-2ι

2
+2ι-3=0 κε ι∈R.  

      Να δείμεηε όηη: 

      i) ε ει παξηζηάλεη επζεία γηα θάζε ι∈R. 

     ii) όιεο νη επζείεο ει πεξλνύλ από ζηαζεξό ζεκείν ην νπνίν θαη λα βξεζεί. 

 

37. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε (t-2)x+(2t+1)y+t-3= 0 παξηζηάλεη επζεία (ε)  

      πνπ δηέξρεηαη από ζηαζεξό ζεκείν Α γηα θάζε  t∈R. Γηα πνηα ηηκή ηνπ t  

      είλαη :     α) ε // xx          β) ε // yy          γ) ΟΑ⊥ ε 

 

38. Γίλνληαη νη επζείεο ε1 : x+2y+2θ=0 θαη ε2:2x+3y+θ-4=0. 

     α) Να δείμεηε όηη γηα θάζε θ∈R, νη ε1, ε2  ηέκλνληαη. 

     β) Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ηνπο. 

 

39. ηνπο ζεηηθνύο εκηάμνλεο Οx θαη Οy παίξλνπκε ηα κεηαβιεηά ζεκεία  

      Α(α,0) θαη Β(0,β) ηέηνηα ώζηε : 
1

α
 + 

1

β
 = 

1

3
 . Να δείμεηε όηη ε επζεία ΑΒ 

      πεξλά από ζηαζεξό ζεκείν. 

 

40. i) Να βξείηε ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ επζεηώλ (ε): (t+1)x+ty-2= 0 θαη  

        (δ): tx +(t+1)y +3 =0 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ  t∈R. 

     ii) Αλ νη επζείεο (ε) θαη (δ) ηέκλνληαη, λα δείμεηε όηη: 

         α) ην ζεκείν ηνκήο ηνπο Α θηλείηαη ζε ζηαζεξή επζεία. 

         β) ην θέληξν βάξνπο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ κε Β(4,0) θαη Γ(-3,1) θηλείηαη  

             ζε ζηαζεξή επζεία . 

 

41. Γίλεηαη ε εμίζσζε : 2kx-(k+1)y-3k+1= 0, k∈R (1). 

      i) Να δείμεηε όηη παξηζηάλεη επζεία. 

     ii) Να δείμεηε όηη όιεο νη επζείεο πνπ νξίδνληαη από ηελ (1) πεξλνύλ από  

         ζηαζεξό ζεκείν. 

    iii) Να βξεζεί ν k∈R ώζηε κία επζεία λα πεξλάεη από ην κέζν ηνπ ΑΒ κε  

         Α(1,5) θαη Β(5,-1) . 

 

42. Οξζνγώλην ηξίγσλν ΟΑΒ έρεη ηηο πιεπξέο ηνπ ΟΑ θαη ΟΒ ζηνπο ζεηη- 

      θνύο εκηάμνλεο Ox θαη Oy αληίζηνηρα. Σα ζεκεία Α θαη Β θηλνύληαη   

      ζηνπο εκηάμνλεο ώζηε ΟΑ+ΟΒ=ι, ι∈R∗
+
. Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο  
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      ηόπνο ηνπ κέζνπ Μ ηεο ππνηείλνπζαο ΑΒ. 
 

43. Από ην ζύλνιν ησλ επζεηώλ πνπ παξηζηάλεη ε εμίζσζε  

      ε: (x+y-1)+ι(2x-y-3)=0 λα βξείηε εθείλε πνπ είλαη θάζεηε ζηελ επζεία   

      δ: 3x-2y+8= 0. 

 

44. Να βξεζνύλ νη ηηκέο ηνπ k∈R ώζηε νη επζείεο ε1: 2x+(k+1)y=1, 

      ε2: kx-y+3=0 θαη ε3: x+y-2=0 λα πεξλνύλ από ην ίδην ζεκείν. 

 

 

 

ΔΜΒΑΓΟ  ΣΡΙΓΩΝΟΤ 

 

 

45. Γίλνληαη νη παξάιιειεο επζείεο  ε1: 3x+4y-1=0 θαη ε2: 6x+8y+5= 0. 

      Να βξεζεί ε απόζηαζε ηνπο. 

 

46. Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ κε Α(1,2), Β(3,0) θαη Γ(5,4). 

 

47. Γίλνληαη νη επζείεο ε1 : x-2y=0 θαη ε2 : 3x+4y+1=0. Να βξείηε ηα ζε- 

      κεία ηεο ε1 πνπ απέρνπλ από ηελ ε2 απόζηαζε ίζε κε 1. 

 

48. Γίλνληαη νη επζείεο ε1: 3x+y+1=0, ε2 : x+3y+5=0 θαη  ε3: x+y = 0.Να  

      βξείηε ηα ζεκεία ηεο ε3 πνπ ηζαπέρνπλ από ηηο ε1, ε2. 

 

49. Βξείηε ηελ επζεία πνπ πεξλά από ην ζεκείν Α(3,1) θαη απέρεη από ηελ  

      αξρή ησλ αμόλσλ απόζηαζε ίζε κε 3. 

 

50. Βξείηε ηελ κεζνπαξάιιειε ησλ επζεηώλ: 

      ε1: 2x+3y-1=0  θαη  ε2: 4x+6y+5 = 0. 

 

51. Βξείηε ηηο επζείεο πνπ απέρνπλ από ηελ επζεία ε: 3x-4y-1=0 απόζηαζε   

      δύν κνλάδεο . 

 

52. Γίλεηαη ε επζεία ιx+(ι-1)y+ι+1=0.Να βξεζεί ν ι∈R ώζηε λα απέρεη από 

      ηελ αξρή ησλ αμόλσλ απόζηαζε ίζε κε 1. 

 

 

53. Βξείηε ηηο δηρνηόκνπο ησλ γσληώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη επζείεο: 

      ε1: 3x+y–1 = 0  θαη  ε2 : x+3y+5= 0. 

 

54. Να βξεζεί ζεκείν ζηνλ άμνλα xx πνπ λα ηζαπέρεη από ηελ αξρή ησλ α- 

      μόλσλ θαη από ηελ επζεία  ε : 3x+4y–12= 0. 
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55. Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ πεξλά από ην θνηλό ζεκείν ησλ  

      επζεηώλ: ε1: x-3y+1= 0, ε2: 2x+5y–9= 0 θαη απέρεη από ηε αξρή ησλ  

      αμόλσλ απόζηαζε d=2. 

 

 

56. Γίλνληαη ηα ζεκεία: Α(1+t,2t), B(2-t,4) θαη Γ(-1,2). 

       i) Να δεηρηεί όηη ηα ζεκεία Α, Β,Γ είλαη θνξπθέο ηξηγώλνπ γηα θάζε t∈R. 

      ii) Αλ (ΑΒΓ) = 5, λα βξεζεί ν t. 

 

57. i) Να δείμεηε όηη. ε εμίζσζε : (t-2)x–(2t+1)y+2–t= 0 παξηζηάλεη επζεία ε  

         γηα θάζε t∈R πνπ δηέξρεηαη από ζηαζεξό ζεκείν. 

 

      ii) Γηα πνηα ηηκή ηνπ t ε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α(2,2) από ηελ επζεία ε   

          είλαη   
3

 5
 . 

 

58. Να βξεζνύλ νη επζείεο πνπ είλαη θάζεηεο ζηελ επζεία: ε: 2x–y+2= 0  

      θαη απέρνπλ από ην ζεκείν Α(3,0) απόζηαζε  d=2 5 . 

 

59. Γίλεηαη ε επζεία ε : x+y–2= 0 θαη ην ζεκείν Μ(1,-1). 

      α) Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο επζείαο δ πνπ δηέξρεηαη από ην Μ θαη είλαη  

           θάζεηε ζηελ ε. 

      β) Να βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ Ρ ηνπ Μ σο πξνο ηελ  

          επζεία ε. 

      γ) Να βξεζεί ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ ΟΜΡ. 

 

60. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(0,2) θαη Β(1,-3). Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο επζείαο   

      ε πνπ δηέξρεηαη από ην Α θαη απέρεη από ην Β απόζηαζε 3 2 κνλάδεο. 

 

61. Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ πεξλά από ην ζεκείν Α(1,3) θαη 

      ζρεκαηίδεη κε ηνπο άμνλεο ηξίγσλν κε εκβαδό 2 η.κ. 

 

62. Να βξεζεί ε επζεία πνπ έρεη ι = 
3

4
 θαη νξίδεη κε ηνπο άμνλεο ηξίγσλν  

      εκβαδνύ 24 η.κ. 

 

63. Σξίγσλν έρεη θνξπθέο ηα ζεκεία Α(3,0), Β(-2,1) θαη ε θνξπθή Γ θηλείηαη  

      πάλσ ζηελ επζεία ε κε εμίζσζε: 2x-y+3=0. Αλ (ΑΒΓ)=12 η.κ., λα βξεζεί  

     ην ζεκείν Γ. 

 

64. Να βξεζεί ε επζεία πνπ πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ζρεκαηίδεη  

      κε ηελ επζεία x+y= 3 θαη ηνλ άμνλα yy ηξίγσλν κε εκβαδό 9 η.κ. 
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ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 

 

 

65. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(-3,4) θαη Β(4,-1).Να βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν 

      ησλ ζεκείσλ Μ γηα ηα νπνία ηζρύεη:   ΜΑ          =  ΜΒ          . 
 

 

66. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(1,2), Β(-3,1) θαη Γ(0,0). Να βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό  

     ηόπν ησλ ζεκείσλ Μ, όηαλ:   ΜΑ        + ΜΒ          =  ΜΒ        +ΜΓ         . 
 

67. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(-1,1), Β(2,-3) θαη Γ(1,0). Να βξείηε ηνλ γεσκεηξη- 

      θό ηόπν ησλ ζεκείσλ Μ, όηαλ:   2ΜΑ          - ΜΒ         =  3ΜΑ          - 2ΜΓ         . 
 

68. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(-3,1), Β(2,-3). Να βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ησλ 

      ησλ ζεκείσλ Μ, όηαλ: ΜΑ        
2
 -  ΜΒ        

2
 = 4  . 

 

69. Γίλεηαη ε επζεία ε: 3x-5ς+1=0 θαη ην ζεκείν Ρ(2,-1). εκείν Α θηλείηαη  

      ζηελ ε. Βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ηκήκαηνο ΡΑ. 

 

70. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(3,1) θαη Β(-1,-2). Βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ησλ  

      ζεκείσλ Μ, αλ ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΜ είλαη 8 η.κ. 

 

71. Γίλνληαη νη επζείεο ε1: 3x+ς-5=0 θαη ε2: 3x+ς+1=0. Έλα ζεκείν Α θηλεί- 

      ηαη ζηελ ε1 θαη έλα ζεκείν Β ζηελ ε2. Να βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν  

      ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ. 


