
1ο ΓΕΛ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ 
 
 

Μαύξνο Γηάλλεο      Σειίδα 1 από 2 

Μαζεκαηηθόο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Ευθεία   

(10 θέμαηα δυναμικής ανηιμεηώπιζης) 

 

Θέμα 1 

     Από ζεκείν Α ηνπ άμνλα x’x θέξλνπκε επζεία (ε1) παξάιιειε ζηελ επζεία (ε): 

1
y x

2
 θαη ηελ (ε2) παξάιιειε ζηνλ άμνλα y’y. Ζ (ε2) ηέκλεη ηελ (ε) ζην ζεκείν Β 

από ην νπνίν θέξλνπκε θάζεηε ζηελ (ε). Αλ Μ ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ (ε1) θαη 

(ε3), λα βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ, θαζώο ην Α θηλείηαη ζηνλ x’x. 

 

 

Θέμα 2 

Δπζεία (δ) παξάιιειε ζηνλ άμνλα x’x ηέκλεη ηηο ζηαζεξέο επζείεο y=αx,  y=βx ,κε  

α β, ζηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα. Αλ Μ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ θαζέησλ ζηηο 

ΟΑ θαη ΟΒ ζηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα , λα βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ Μ, 

θαζώο ε (δ) θηλείηαη παξάιιεια ζηνλ x’x. 
 

 

Θέμα 3 

Γσλία ΒΑΓ=90
0
 ζηξέθεηαη πεξί ηνπ ζεκείνπ Α(1,1) θαη ηέκλεη ηνπο άμνλεο ζηα 

ζεκεία Β θαη Γ αληίζηνηρα. Αλ Μ είλαη ε νξζή πξνβνιή ηνπ A ζην ΒΓ, λα βξεζεί ν 

γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ Μ, θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηεο γσλίαο. 
 

 

Θέμα 4 

Γίλεηαη ε ζηαζεξή επζεία (ε) : βρ+ας= αβ θαζώο επίζεο θαη ε κεηαβιεηή επζεία (ε): 

ρ+ς-κ= 0, κε κ≠ν. Αλ ε επζεία (ε) ηέκλεη ηνπο άμνλεο ρ’ρ θαη ς’ς ζηα ζεκεία Α θαη 

Β αληίζηνηρα, λα βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηεο θνξπθήο Μ ηνπ νξζνγσλίνπ 

ΑΒΓΜ, όπνπ Γ είλαη ζεκείν ηεο επζείαο (ε). 

 

 

Θέμα 5 

Δπζεία θηλείηαη παξάιιεια πξνο ηελ πιεπξά ΒΓ, ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη ηέκλεη ηηο 

πιεπξέο ΑΒ θαη  ΑΓ ζηα ζεκεία Θ θαη Ζ αληίζηνηρα. Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο 

ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ θαζέησλ ζηηο ΑΒ θαη ΑΓ ζηα Θ θαη Ζ. 
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Θέμα 6 

Μηα παξάιιειε πξνο ηελ πιεπξά ΒΓ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ηέκλεη ηηο πιεπξέο ΑΒ θαη 

ΑΓ ζηα ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα. Οη θάζεηεο ΓΕ θαη ΔΖ από ηα Γ θαη Δ πάλσ ζηε 

ΒΓ νξίδνπλ ην νξζνγώλην  ΓΕΖΔ. Να απνδεηρζεί όηη ην κέζνλ Ρ ηνπ ύςνπο ΑΟ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ΒΓ, ην κέζνλ Μ ηεο ΒΓ θαη ην θέληξν Ν ηνπ νξζνγσλίνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία. 
 

 

Θέμα 7 

Δπζεία (ε) ηέκλεη ηνπο άμνλεο ζηα ζεκεία Α θαη Β. Σεκείν Σ θηλείηαη ζην επζύγξακκν 

ηκήκα ΑΒ θαη έζησ Ρ ην κέζνλ ηνπ ΟΣ.Ζ επζεία ΑΡ ηέκλεη ηνλ άμνλα Οy ζην ζεκείν 

Γ, απ΄όπνπ θέξλνπκε ηελ ΓΜ παξάιιειε ζηελ ΟΣ ( Μ ε ηνκή κε ην ηκήκα ΑΒ). Να 

βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο πνπ δηαγξάθεη ην ζεκείν Μ, θαζώο ην ζεκείν Σ θηλείηαη 

επί ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ.  
 

 

Θέμα 8 

Σεκείν Μ θηλείηαη ζηε βάζε ΒΓ ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Σε θάζε ζέζε ηνπ 

θέξλνπκε ηηο θάζεηεο ΜΓ θαη ΜΔ ζηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Σηε ζπλέρεηα 

θέξλνπκε ηελ ΜΕ θάζεηε ζηελ ΓΔ. Να δεηρζεί όηη ν θνξέαο ηεο ΜΕ δηέξρεηαη από 

ζηαζεξό ζεκείν, θαζώο ην Μ  θηλείηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ. 
 

 

Θέμα 9 

Σεκείν Μ θηλείηαη ζηε βάζε ΒΓ ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ΑΒΓ. Σε θάζε ζέζε ηνπ 

θέξλνπκε ηηο παξάιιειεο ΜΓ θαη ΜΔ ζηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Σηε 

ζπλέρεηα θέξλνπκε ηελ ΜΕ θάζεηε ζηελ ΓΔ. Να δεηρζεί όηη ν θνξέαο ηεο ΜΕ 

δηέξρεηαη από ζηαζεξό ζεκείν, θαζώο ην Μ  θηλείηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ηκήκαηνο 

ΒΓ. 
 

 

Θέμα 10 

Δπζεία θηλείηαη παξάιιεια πξνο ηελ πιεπξά ΒΓ, ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη ηέκλεη ηηο 

πιεπξέο ΑΒ θαη  ΑΓ ζηα ζεκεία Θ θαη Ζ αληίζηνηρα. Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο 

ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΒΓΖΘ. 

 

 

 


