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ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ : ΣΑΒΔ  ΧΡΗΣΟ 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

 

1. Να βξεζεί ε εμίζωζε ηεο παξαβνιήο πνπ έρεη θνξπθή ηελ αξρή ηωλ 

αμόλωλ θαη άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ άμνλα xx όηαλ: 

α) έρεη εζηία ην ζεκείν Δ(-2,0) 

β) έρεη δηεπζεηνύζα ηελ επζεία δ: x=-3 

γ) δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(2,1) 

δ) εθάπηεηαη ζηελ επζεία  4x-y+1=0 

 

2. Να βξεζεί ε εμίζωζε ηεο παξαβνιήο πνπ έρεη θνξπθή ηελ αξρή ηωλ 

αμόλωλ θαη άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ άμνλα yy,όηαλ: 

α) έρεη εζηία ην ζεκείν Δ(0,2) 

β) έρεη δηεπζεηνύζα ηελ επζεία δ: y=1 

γ) δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(4 2 ,4) 

δ) εθάπηεηαη ζηελ επζεία  x-y=2 

 

3. Να βξεζεί ε εζηία θαη ε δηεπζεηνύζα ηεο παξαβνιήο κε εμίζωζε: 

     α) y
2
=-4x          β) x

2
=
4

1
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2
=2αx               δ) x

2
=-4αy 

 

4. Από ηελ εζηία Δ ηεο παξαβνιήο   y
2
=4x θέξλνπκε επζεία πνπ ζρεκα-

ηίδεη κε ηνλ άμνλα xx γωλία 45
0
. Να βξείηε ην κήθνο ηεο ρνξδήο πνπ 

απνθόπηεη από ηελ παξαβνιή. 

 

5. Γίλεηαη ε παξαβνιή   y
2
=4x  θαη ην ζεκείν Α(1,1).Να βξεζεί ε εμίζω-

ζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην Α θαη νξίδεη ζηελ παξαβνιή ρνξ-

δή κε κέζν ην Α. 

 

6. Αλ ε επζεία  ε: 2x-3y+5=0 εθάπηεηαη ηεο παξαβνιήο  c:y
2
=2px λα 

βξεζεί ε παξάκεηξνο  p. 

 

7. Να βξεζεί ε εμίζωζε ηεο ρνξδήο ηεο παξαβνιήο c: y
2
=8x πνπ έρεη κέ-

ζν ην ζεκείν Α(3,2). 

 

8. Γίλεηαη ε παξαβνιή  y
2
=4x θαη ην ζεκείν ηεο Α(x0,y0) κε x00.Δζηω 

Β ε πξνβνιή ηνπ Α ζηε δηεπζεηνύζα δ. Αλ ην ηξίγωλν ΑΒΔ είλαη ηζό-

πιεπξν (Δ ε εζηία),λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ  

Α. 

 

9. Να βξείηε ηελ ζέζε ηεο επζείαο ε: x-y+2=0 ωο πξνο ηελ παξαβνιή 

     i) y
2
=-4x       ii) y

2
=8x       iii) y

2
=x. 
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10. Να βξεζεί ε εμίζωζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο y
2
=-4x όηαλ: 

α) δηέξρεηαη από ην ζεκείν Μ(
4

3
,-2) 

β) είλαη θάζεηε ζην δηάλπζκα  α =(1,-1) 

γ) είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία  ε:2x-y+3=0. 

 

11. Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ εθαπηνκέλωλ ηεο παξαβνιήο y
2
=8x πνπ 

δηέξρνληαη από ην ζεκείν Μ(0,2). 

 

12. Να βξείηε ηελ απόζηαζε ηεο εζηίαο ηεο παξαβνιήο y
2
=4x από ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο πνπ έρεη ζπληειεζηή δηεύζπλζεο ι=3. 

 

13. Γίλεηαη ε παξαβνιή  y
2
=3x θαη ν θύθινο  x

2
+y

2
=4. Να βξείηε ηελ εμί-

ζωζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο παξαβνιήο ζην ζεκείν ηεο Μ(6,3 2 ) θαη 

λα απνδείμεηε όηη απηή εθάπηεηαη ζηνλ θύθιν. 

 

14. Έζηω c: y
2
=16x. Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ εθαπηνκέλωλ ηεο πα-

ξαβνιήο πνπ απέρνπλ από ην Ο(0,0) απόζηαζε d=
5

20
. 

 

15. Έζηω Μ(x0,y0), x00 ζεκείν ηεο παξαβνιήο c: y
2
=2px, p>0. Έζηω Α 

ε πξνβνιή ηνπ Μ ζηε δηεπζεηνύζα θαη Ι ην ζεκείν ηνκήο ηεο ΑΔ κε 

ηνλ άμνλα yy όπνπ Δ ε εζηία ηεο παξαβνιήο. 

α) λα βξείηε ηελ εμίζωζε ηεο επζείαο ΑΔ 

β) λ.δ.ν. ην Ι είλαη κέζν ηνπ ΑΔ θαη ΜΙΑΔ. 

 

16. Γίλεηαη ε παξαβνιή c: y
2
=2px, p>0 θαη ην ζεκείν ηεο Μ(x0,y0) κε 

x00. Η εθαπηνκέλε (ε) ηεο παξαβνιήο ζην Μ ηέκλεη ηνλ άμνλα yy 

ζην Β. Η ΔΒ ηέκλεη ηε δηεπζεηνύζα (δ) ζην Α, όπνπ Δ ε εζηία ηεο πα-

ξαβνιήο.Ν.δ.ν. 

α) (ε) EB          β) ΜΑ  (δ)        γ) ην Β είλαη κέζν ηνπ ΑΔ  

δ) Η (ε) είλαη δηρνηόκνο ηεο γωλίαο ΑΜΔ. 

 

17. Γίλεηαη ε παξαβνιή c: y
2
=2px, p>0 θαη ην ζεκείν ηεο Μ(x0,y0) κε 

x00.Η εθαπηνκέλε (ε) ηεο παξαβνιήο ζην Μ ηέκλεη ηνλ άμνλα yy 

ζην ζεκείν Α. Έζηω Ρ ην κέζν ηνπ ΑΜ, λ.δ.ν. ην Ρ θηλείηαη ζε παξα-

βνιή όηαλ ην Μ δηαγξάθεη ηελ παξαβνιή. 


