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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ=–=ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ=
=
v Έστω διάνυσμα==ar ===E 11I yx )=I=τότε ο συντελεστής διεύθυνσης του ισού-

ται με=:===λ
1

1

x
y

a =r K=

v Έστω δυο σημεία==Α===E 11I yx )=I=Β==E 22 I yx )=μιας ευθείας=εI=τότε ο συντε-

λεστής διεύθυνσης της ισούται με=:==λ =e
12

12

xx
yy

-
- K=

v Δίνεται η ευθεία==ε=:= 0=G+B+ yAx I=τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της=

ισούται με=:==λ===
B
A

- K=

=
=
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑ ΕΥΘΕΙΩΝ=
=
Έστω δυο ευθείες ε 21 Ie K=Αν η= 1e  έχει συντελεστή διεύθυνσης= 1l  και η= 2e  έχει=
συντελεστή διεύθυνσης= 2l =I=τότε ισχύουν=:==
=

1e ==⁄⁄== 2e 21 ll =Û =

1e ┴ 2e ===Û 1l ∙ 2l ===-N=
=
=
ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ=
=
v Όταν γνωρίζω ένα σημείο Α===E 11I yx )=I=και τον συντελεστή διεύθυνσης=

λ μιας ευθείας==ε==I=τότε η εξίσωση της είναι=:==
=

ε  := )E 11 xxyy -×=- l =
=
v Έστω δυο σημεία=I=Α===E 11I yx )=I=Β==E 22 I yx )=I=μιας ευθείας ε=I=τότε==:==

§ Αν= 21 xx ¹ I=η=ε==δεν είναι παράλληλη στον ψψ΄ και η εξίσωση της=
είναι=:==

ε =:= )E 1
12

12
1 xx

xx
yyyy -×

-
-

=- K=

§ Αν= 21 xx = I=η=ε  είναι===⁄⁄==στον ψψ΄ και η εξίσωση της είναι=:==
=

ε =:==χ===χ 1 =
 

§ Αν= 21 yy = I=η==ε==είναι==⁄⁄==στον χχ΄ και η εξίσωση της είναι=:==
ε  :== 1yy = =

=
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v Όταν γνωρίζω ένα σημείο Α===E 11I yx )=I=μιας ευθείας ε==και επίσης η ευ-
θεία αυτή είναι==⁄⁄==στον ψψ΄ τότε η εξίσωση της είναι=:==

=
ε =:=χ===χ 1 =

 
v Όταν γνωρίζω ένα σημείο Β===E 22 I yx )=I=μιας ευθείας ε==και επίσης η ευ-

θεία αυτή είναι==⁄⁄==στον χχ΄==I=τότε η εξίσωση της είναι=:==
=

ε  := 2yy = =
=
v Αν μια ευθεία διέρχεται από το=EM=I=M)=και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ=

τότε η εξίσωση της είναι=:=
=

ε  := xy ×= l ==
 
 
ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ Η ΚΑΘΕΤΟ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ=
=
Δίνεται η ευθεία===ε  := 0=G+B+ yAx K=
=
v Το διάνυσμα==ar ===E=Β=I=-Α=)=είναι==⁄⁄==στην εK=
v Το διάνυσμα==b

r
===E=ΑI=Β=)=είναι==┴ στην εK=

==
Προσέξτε ότι ισχύει=:= ar  ∙=b

r
===M=

=
=
ΑΠΟΣΤΑΣΗ==ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ=
=
Δίνεται η ευθεία===ε  := 0=G+B+ yAx I=και ένα σημείο Μ===E 11I yx )I=το οποίο δεν=
ανήκει στην ευθεία εK=Τότε η απόσταση του Μ από την ευθεία ε συμβολίζεται=
με== )IE eMd I=και ισούται με=:=
=

= = )IE eMd ===
22

11

B+A

G+B+A yx
I=φυσικά== )IE eMd =³ =M==πάντοτεK=

=
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ=
=
Δίνονται τρία σημεία Α===E 11I yx )==I=Β==E 22 I yx )=I=Γ==E= )I 33 yx I=του επιπέδου=I=τα=
οποία δεν είναι συνευθειακάK=Τότε το εμβαδόν του τριγώνου==ΑΒΓ==δίνεται από=
τον τύπο=:=
=

= = (ΑΒΓ)=== )IdetE
2
1

AGAB× I=όπου=det=η ορίζουσα των διανυσμάτων=

AGABI K=
=
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ=
=
Δίνονται οι ευθείες=:==ε 1 =:= 0111 =G+B+ yxA I===ε 2 =:= 0222 =G+B+ yxA K=Για να=
εξετάσω τις σχετικές θέσεις των δυο ευθειών υπολογίζω τις ορίζουσες=:===
=

=
21

11

BA
BA

=a I=
22

11

BG
BG

=xa I==
22

11

GA
GA

=ya K=Διακρίνω τις περιπτώσεις=:==

=
=
v Αν=D¹ MI=τότε οι ευθείες τέμνονται σε ένα σημείοI=του οποίου οι συντε-

ταγμένες είναι=:===
a
a

y
a
ax yx == I K=

v Αν= 0=== yx aaa I=τότε οι ευθείες συμπίπτουν ή ταυτίζονταιK=
v Αν ισχύει=:==D=M=και== 0¹xa  ή== 0¹ya I=τότε==οι ευθείες είναι παράλλη-

λεςK==
=
=
=
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΧΟΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΥΟ ΕΥΘΕΙΩΝ=
=
Έστω ότι δίνονται οι ευθείες=:==ε 1 =:= 0111 =G+B+ yxA I===ε 2 =:= 0222 =G+B+ yxA K=
Για να υπολογίσουμε τις διχοτόμους των γωνιών τους αρκεί να θεωρήσουμε=
ένα σημείο Μ(χIy)==της διχοτόμου των ευθειώνK=Τότε οι αποστάσεις του σημεί-
ου Μ από τις παραπάνω ευθείες είναι ίσεςK=Δηλαδή=:=
=
= = =

= )IE 1eMd == )IE 2eMd Û
2

1
2

1

111

B+A

G+B+A yx
=

2
2

2
2

222

B+A

G+B+A yx
Û ………KK=

=
=
Μετά από πράξεις προκύπτουν οι==εξισώσεις δυο ευθειώνI=έστω δ 21 Id K=Αυτές=
είναι της διχοτόμου της οξείας γωνίας και της διχοτόμου της αμβλείας γωνίαςK=
Τότε παίρνουμε ένα σημείο Ρ πάνω στην==ε1   ή στην==ε 2 =I=και υπολογίζουμε=
τις αποστάσεις= )IE 1dRd  και== )IE 2dRd K==
=

· Αν= = )IE 1dRd =Y= )IE 2dRd I=τότε==η==δ1  είναι η διχοτόμος της οξείας γωνίαςK=
=
· Αν= = )IE 1dRd =[= )IE 2dRd =I=τότε η==δ 2  είναι η διχοτόμος της οξείας γωνίαςK=

=
=
· Αν= = )IE 1dRd === )IE 2dRd =I==τότε οι ευθείες=ε 1    και==ε 2  είναι κάθετεςK=

=
=
=
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
 
1. Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις=:=
=

ι=)===Δίνονται οι ευθείες==ε 1   : ψ=EλHN)χ==και==ε 2 : ψ=EP-λ)χHNMK=Αν==ε1   ⁄⁄==ε 2  
τότε==λ===………KK=
=
ιι=)==Έστω φ η γωνία που σχηματίζει μια ευθεία ε με τον χχ΄K=Τότε==:=
φ=Îx…I…K)=
=
ιιι=)==Η ευθεία που διέρχεται από το σημείο Α===E 11I yx )=και είναι παράλληλη=
στο διάνυσμα= ar ===ENIλ=)=έχει εξίσωση===ε=:=…………………KK=
=
ιν=)==Η ευθεία που διέρχεται από το σημείο ΑE-PIO)=και είναι κάθετη στην=
ευθεία==χ-OψHT=M=έχει εξίσωση==ε=:=………………KK=
=
ν=)===Η ευθεία που διέρχεται από το ΑE-PIO)=και είναι κάθετη στο διάνυσμα=
ar ===ERIM)=έχει εξίσωση==ε=:=……………………=
=
νι=)==Η ευθεία==ψ=OχHNM=τέμνει τους άξονες χχ΄ και ψψ΄ στα σημεία Α και Β=
αντίστοιχαK=Το εμβαδόν του τριγώνου=EΟΑΒ)=είναι=:=………………=
=
νιι=)=Αν οι ευθείες ψ=Eλ 2 HPλHP)χH6==και ψ=λχHO=είναι κάθετες=I=η τιμή του=
λ είναι=…………K=

=
=
2. Να χαρακτηριστούν ως Σωστές ή Λάθος οι παρακάτω προτάσεις=:=
=

NK= Η ευθεία ΑΒ με ΑEPIO)=και ΒE-RI-6)=έχει συντελεστή διεύθυν-

σης=N=και σχηματίζει με τον χχ’=γωνία=
4
p K== Σ=====Λ=

OK= Αν ε ⁄⁄==ψψ΄ και ΑENIR)=είναι σημείο τηςK=Η εξίσωση της ε είναι=
ψ=RK= Σ=====Λ=

PK= Η ευθεία=Pχ+ψ-4=M=έχει λ===PK= Σ=====Λ=
4K= Ένα διάνυσμα κάθετο προς την ευθεία=Eλ-N)χ-EO-λ)ψ+λ-O=M=

είναι=: ar=Eλ-NIλ-O)=I=ενώ ένα διάνυσμα==παράλληλο της πα-
ραπάνω ευθείας είναι το=:=b

r
==EO-λ,λ-N)K=

Σ=====Λ=
=

RK= Το σημείο ΑEOI-P)=απέχει από την ευθεία=Pχ-4ψHO=M=απόσ-
ταση ίση με=4K=

Σ=====Λ=
=

6K= Η απόσταση των ευθειών=4χ-Pψ-T=M=και=-4χHPψ-OP=M=είναι=
ίση με=6K=

Σ=====Λ=
=

TK= Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι=:= )IdetE AGAB ==-=NM=τότε το εμ-
βαδόν του τριγώνου είναι ίσο με==-RK=

Σ=====Λ=
=

8K= Η ευθεία που διέρχεται από το ΑERI-6)=και είναι κάθετη στο=
διάνυσμα= ar ===E=PIN)=έχει εξίσωση=:=ψ==-=PχH9K=

Σ=====Λ=
=

=
=
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3. Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζουν με τον χχ΄ οι ευθείες που διέρχονται=
από τα σημεία=:=

ι=)= = =ΑE-TI-P)= ΒE4I8)= = ιι=)=ΑEOIN)= ΒE8I-R)=
ιιι=)=ΑEPI-6)= ΒEPI-N)= ιν=)=ΑERIO)= ΒE-TIO)=

=
4. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο ΑE-NI4)=και=:=

α=)=σχηματίζει με τον χχ΄ γωνία=
6
p K=

β=)=είναι παράλληλη στο διάνυσμα= ar ===E-OI4)K=
γ=)=είναι παράλληλη στο διάνυσμα== ar ===EMIR)K=

=
5. Να βρεθεί ο αριθμός κ= ÂÎ -{-OIMIO}=I=ώστε οι ευθείες=:=ε 1   :=Eκ-O)χ+κψ=-T=

και=ε 2 : (κ-4M)χHEκ 2 -4)ψ-RκHN=M=να είναι κάθετεςK=
=
6. Δίνονται τα σημεία ΑE4IO)=I=ΒERI4)=I=ΓEPIR)=I=ΔEOIP)K=Να δειχθεί ότι το τετ-

ράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμοK=
=
7. Δίνονται τα σημεία ΑENI-N)=I=ΒE-OI8)=I=Γ=EPI-T)K=

ι=)==να αποδείξετε ότι τα ΑI=Β=I=Γ ανήκουν στην ίδια ευθείαK=
ιι=)=να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΑΒK=

=
8. Δίνονται οι ευθείες==ε 1 =:ψ=EOα 2 +αHN)χ+αH4=και=ε 2 =:ψ=Eα 2 -αH4)χ+α-R=αν-

τίστοιχαK==
α=)=να βρείτε τους συντελεστές διεύθυνσης των παραπάνω ευθειώνK=
β=)=να βρείτε τις τιμές του α για τις οποίες η=ε 2  να διέρχεται από την=
αρχή των αξόνωνK=
γ=)=να βρείτε τις τιμές του α για τις οποίες=ε 1  ⁄⁄==ε 2 =K=

=
9. Αν ΑE-NIP)=I=ΒE4IO)=και ΓE-OI-6)=I=να βρεθούν οι εξισώσεις των υψών του=

τριγώνου ΑΒΓK=
=
10. Θεωρούμε τα σημεία ΒE-PI-T)=και ΓEPIN)=και τις ευθείες=ε 1 =:Pχ-ψHO=M=και====

ε 2 =:Oχ+ψ-T=MI=οι οποίες τέμνονται στο σημείο ΑK=Να βρείτε=:=
 α=)=το συντελεστή της ΒΓ ευθείας=I=τη γωνία που σχηματίζει η ΒΓ με τον=
χχ΄ και την εξίσωση της ΒΓK=
 β=)=τις συντεταγμένες του ΑK=
 γ=)=την εξίσωση της διαμέσου ΑΜ του ΑΒΓ και τη γωνία των ευθειών=
ΑΜ και ΒΓK=
 δ=)=την εξίσωση του ύψους ΓΔ του ΑΒΓK=

=
11. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το=E4I-R)=και είναι=:=

α=)=παράλληλη στην=ε1 =:4χ-ψHT=M=
β=)=κάθετη στην=ε 2 =:Rχ+ψ-T=MK=

=
12. Δίνεται το σημείο ΑE-PIN)=και η ευθεία=ε  :4χ+ψ-6=MK=Να βρείτε=:=
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α=)=την εξίσωση της ευθείας=ε 1 ==που διέρχεται από το Α και είναι κάθετη=
στην=ε  K=

β=)=τις συντεταγμένες του συμμετρικού σημείου Σ του Α ως προς την=ε  =
=
13. Αν ΑENIP)=I=ΒE-PI-N)=I=ΓERIN)=Iνα βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών των=

διαμέσων του τριγώνου ΑΒΓK=
=
14. Δυο από τα ύψη ενός τριγώνου ΑΒΓ έχουν εξισώσεις=:=

ε 1 =:Pχ+ψ-NN=M= = ε 2 =:χ-ψHP=M=
      Αν ΑEOIN)=I=να βρείτε=:=
= α=)=τις συντεταγμένες των ΒI=Γ==
= β=)=την εξίσωση της πλευράς ΒΓ και του ύψους ΑΗK=
=
15. Αν οι εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ είναι ΑΒ:=Rχ-ψ=NTI=ΑΓ:=

7χH4ψ=NP=I=ΒΓ:=OχHRψ=OPI=να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών=
ΑI=Β=I=Γ του τριγώνουK=

=
16. Αν ΑEMIR)=είναι η κορυφή ορθογωνίου παραλληλογράμμου και δυο πλευ-

ρές του έχουν εξισώσεις=Pχ-4ψ-P=M=και=4χHPψ-4=MI=να βρεθούν οι συντε-
ταγμένες των άλλων κορυφών τουK=

=
17. Δίνεται η εξίσωση=EPλ-N)χHEλ-N)ψH4-8λ===M=K=Να αποδείξετε ότι=:=

α=)=η παραπάνω εξίσωση παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του λK=
β=)=η παραπάνω ευθεία διέρχεται από σταθερό σημείο καθώς το λ με-
ταβάλλεται στο=Â K=

=
18. Δίνεται η εξίσωση=:=Eμ 2 -N)χHEμ 2 -PμHO)ψ+μ-R=MK=

α=)=για ποιες τιμές του==μ==η παραπάνω εξίσωση παριστάνει ευθεία=X=
β=)=για ποιες τιμές του μ η παραπάνω εξίσωση διέρχεται από το=EMIM)=X=
γ=)=να βρείτε τις τιμές του μ ώστε η παραπάνω ευθεία να είναι ⁄⁄==στον=
ψψ΄K=

=
19. Δίνεται η εξίσωση=:=Eα 2 +β 2 )χ-EαHOβ)ψHR=MK=Να βρείτε=:=

α=)=τις τιμές των αI=β ώστε η εξίσωση να παριστάνει ευθείαK=
β=)=τις τιμές των α=I=β ώστε η εξίσωση να διέρχεται από το ΑENIO)K=

=
20. Δίνονται οι ευθείες=:=ε 1 =:χHOψH6=M==ε 2 =:Pχ+ψ-O=MK=Να βρείτε=:=

α=)=το σημείο τομής των ευθειώνK=
β=)=των οξεία γωνία που σχηματίζουνK=

=
21. Δίνεται η ευθεία=ε  :χHOψHP=MK=

α=)=ποια η μορφή κάθε ευθείας παράλληλης στην=ε  X=
β=)=να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι παράλληλες στην=ε  =
και σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν=4=τ.μK=

=
22. Δίνονται οι εξισώσεις==

λχHEλHN)ψHN=M= και= EλHN)χH4λψ+λ-O=MK=
=
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α=)=να αποδείξετε ότι κάθε μια από αυτές παριστάνει ευθεία για κάθε=
λ ÂÎ K=
β=)=να βρείτε τις τιμές του λ ώστε οι παραπάνω ευθείες να είναι παράλ-
ληλεςK=

=
23. Δίνονται οι ευθείες=ε 1 =:Oλχ-ψHO=M= και= ε 2 =:ENHOλ)χHEOλ-N)ψHO=M=

α=)=να αποδείξετε ότι κάθε μια από αυτές παριστάνει ευθεία για κάθε=
λ ÂÎ K=
β=)=να αποδείξετε ότι οι δυο ευθείες τέμνονται για κάθε λ ÂÎ K=
γ=)=να βρείτε την οξεία γωνία των ευθειώνK=
δ=)=να αποδείξετε ότι οι δυο ευθείες διέρχονται από δυο σταθερά σημεί-
αK=

=
24. Δυο πλευρές ενός τραπεζίου έχουν εξισώσεις=ε 1 =:PχH4ψ-T=M= και=
=====ε 2 =:PχH4ψHNP=MK=Να βρείτε=:=
 α=)=το μήκος του ύψους του τραπεζίου=
= β=)=την εξίσωση της διαμέσου του τραπεζίουK=
=
25. Δίνονται οι ευθείες=ε 1 =:χHOψHP=M=και=ε 2 =:Oχ+ψ-6=MK=Να βρείτε=:=

α=)=το σημείο τομής των ευθειώνK=
β=)=τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών των δυο ευθειώνK=

=
26. Να βρεθεί η απόσταση των παραλλήλων ευθειών=ε 1 =:Pχ-4ψHO=M=και==

ε 2 =:Pχ-4ψHR=MK=
 
27. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑEOIO)=ΒE4IR)=και ΓE6I-8)K=Να βρεθεί το μήκος του=

ύψους ΑΚK=
=
28. Δίνονται οι ευθείες=ε k : κχ-Pψ+κHP=MK=Να βρεθεί ποια από αυτές έχει την=

ιδιότηταI=η αρχή των αξόνων να απέχει απ’=αυτή απόσταση ίση με=NK=
=
29. Να βρεθούν οι εξισώσεις των ευθειών που είναι παράλληλες προς την ευ-

θεία=ε  :4χHPψ-ON=M=και απέχουν απ’=αυτή απόσταση=OK=
=
30. Να βρεθούν τα σημεία της ευθείας=ε  :χ+ψ-O=M=που απέχουν από την ευ-

θεία=ε 1 =:4χHPψHNM=M=απόσταση ίση με=PK=
=
31. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που απέχουν ίση απόσταση=

από τις ευθείες=ε 1 =:PχH4ψ-R=M=και=ε 2 =:PχH4ψHO=MK=
=
32. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην==

ε  :OχHTψ-P=M=και σχηματίζει με τον χχ΄ και ψψ΄ τρίγωνο με εμβαδόν=T=τ.μ=
=
33. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το=EMIM)=και σχηματίζει=

με τις ευθείες=ε 1 =:χ+ψ-P=M=και=ε 2 =:χ=M=ένα τρίγωνο που έχει εμβαδόν=9=τ.μ=
=
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34. Δίνεται η εξίσωση=:=χ 2 +ψ 2 HOχψ-Oχ-Oψ-P=MK=
α=)=να αποδείξετε ότι αυτή παριστάνει δυο παράλληλες ευθείεςK=
β=)=να βρείτε την απόσταση των παραπάνω ευθειώνK=
γ=)=να βρείτε την εξίσωση της μεσοπαράλληλης των παραπάνω ευθει-
ώνK=

=
35. Δίνονται τα σημεία ΑE-OI-N)=και ΒEOIO)K=

α=)=αν ΓEOI6)=να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓK=
β=)=να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει=:=
(ΜΑΒ)=EΓΑΒ)K=

=
36. Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με κορυφές ΑE-OIO)=I=ΒE-NI4)=I=ΓERI-4)K=

α=)=να βρείτε την τέταρτη κορυφή τουK=
β=)=να υπολογίσετε το εμβαδόν ΑΒΓΔK=
γ=)=να υπολογίσετε το ύψος του τριγώνου που αντιστοιχεί στην ΒΓK=

=
37. Αν το σημείο ΑE-OI-N)=είναι κορυφή του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ==I=η βά-

ση του ΒΓ έχει εξίσωση χ-TψH4R=M=και το εμβαδόν του είναι=RM=τ.μ=I=να=
βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών ΑΒ και ΑΓK=

=
38. =====α=)=Να βρεθεί για τις διάφορες τιμές του μ= ÂÎ  η σχετική θέση των ευ-

θειών==ε 1 =:μχ-EμHN)ψ-N=M=και=ε 2 =:χ-Oψ+μ-O=MK=
β=)==Αν οι ευθείες=ε 1 =I=ε 2 ==τέμνονται να δειχθεί ότι το σημείο τομής Κ κι-
νείται σε σταθερή ευθείαK=

=
39. Για τις διάφορες τιμές του μ=I=να βρεθεί η σχετική θέση των ευθειών==

ε 1 =:Oμχ+ψHN=M== ε 2 =:χHOμψHN=M= ε  :χ+ψHOμ=M=
 
40. Δίνονται τα σημεία ΑENIO)=I=ΒEOI-P)=I=ΓEPIO)K=Να βρεθούν οι συντεταγμένες=

του συμμετρικού του Γ ως προς την ευθεία που ορίζουν τα σημεία Α και=
ΒK=

x=Πανελλήνιες Εξετάσεις=N9T8=]=
=

41. Δίνονται τα σημεία ΑENIN)=IΒE-NIP)=I=ΓEOI-4)K=
α=)=να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας του ύψους του ΑΒΓ που διέρχεται=
από το ΑK=
β=)=να βρεθεί η εξίσωση της διαμέσου του ΑΒΓ που διέρχεται από το ΒK=
γ=)=να βρεθεί το σημείο τομής των παραπάνω ευθειώνK=

x=Πανελλήνιες Εξετάσεις=N98M=]=
=
42. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφή ΑEOIN)=και οι ευθείες των δυο υψών του=

είναι=:=Pχ+ψ-NN=M=και χ-ψHP=MK=Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών=
του τριγώνου και οι συντεταγμένες των κορυφών Β και ΓK=

x=Γενικές Εξετάσεις=N984=]=
=

43. Σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ΟxyI=η εξίσωση==ευθείας===
======ε1 =:=Eλ=-=N)x==H==Eλ=H=N)y=-=λ=-=P===MI=όπου λ πραγματικός αριθμόςI=περιγρά====
φει τη φωτεινή ακτίνα==που εκπέμπει==ένας==περιστρεφόμενος φάρος ΦK=

α)=Να βρείτε τις συντεταγμένες του φάρου ΦK=
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β)=Τρία πλοία βρίσκονται==στα==σημεία ΚEOI=O)I==ΛE-NI=R)=και ΜENI=P)K=Να=
βρείτε της εξισώσεις των φωτεινών ακτίνων που διέρχονται από τα=
πλοία ΚI=Λ και ΜK=

γ)= Να υπολογίσετε ποιο από τα πλοία Κ και Λ βρίσκεται πλησιέστερα=
στη φωτεινή ακτίνα που διέρχεται από το πλοίο ΜK=

δ) =Να υπολογίσετε το εμβαδόν της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται=
από το φάρο Φ και τα πλοία Λ και ΜK=

x=Εξετάσεις Ενιαίων Λυκείων=OMMM=]=
=
=

44. Δίνεται ένα τρίγωνο με κορυφές==ΑEOλ=–NI=PλHO)I==
ΒENIO)==και==ΓEOIP)==όπου==λÎIo====με λ≠–OK=

=
ΑK=Να αποδείξετε ότι το σημείο Α κινείται σε ευθείαI=καθώς το λ μεταβάλ-
λεται στο=Io=K==

=
ΒK=Εάν==λ=NI==να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓK=

x=Εξετάσεις Ενιαίων Λυκείων=OMMP=]=
=
45. Ένα επιβατηγό πλοίο εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς–=Ηράκλειο ΚρήτηςK=

Σε κάθε χρονική στιγμή=t=του ταξιδιού η θέση Μ του πλοίου ως προς ένα=
καρτεσιανό====σύστημα====συντεταγμένων===Οxy===είναι:===
ΜEO =H =κtI =λ=H =Ot)I = =όπου= = = κI =λ=Î= Io==K=== Τη χρονική στ ιγμή = t = ==R=
το πλοίο διέρχεται από το σημείο ΑETI=NP)K=

= α)=Να βρείτε τις τιμές των κI=λ=K=
= β) =Να αποδείξετε ότι το πλοίο διαγράφει γραμμή που βρίσκεται πάνω=

στην ευθεία=Eε)=:=y===Ox=–=NK=
 γ)= ΄Ένα δελφίνι κινείται παράλληλα προς το πλοίοK= Να βρείτε ένα διά-

νυσμα μήκους= N= κάθετο προς την ευθεία πάνω στην οποία κινείται το=
δελφίνιK===

x=Εξετάσεις Εσπερινών Λυκείων=OMMP=]=
=

46. Θεωρούμε την ευθεία=ε 1 =:χ- 3 ψH6=MK=
α=)=να βρείτε τις γωνίες που σχηματίζει με τους άξονεςK=
β=)=να υπολογίσετε το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος που ορίζει με=
τους άξονεςK=
γ=)=να βρεθεί η ευθεία που είναι συμμετρική της=ε 1 ==ως προς τον χχ΄K=

=
47. Δίνονται τα σημεία ΑEMIO)=και ΒE4IM)K=

α=)=να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας=ε  που διέρχεται από τα Α=I=ΒK=
β=)=αν Μ το μέσο του ΑΒ=I=και Κ η προβολή της αρχής=EMIM)=στην=ε   ν α=
υπολογιστεί η απόσταση ΜΚK=
γ=)=να βρεθεί η εξίσωση της γραμμής στην οποία ανήκουν όλα τα Ν τα=

οποία ικανοποιούν τη σχέση= 12
22
-NB=NA K=

δ=)=ποια η σχετική θέση της γραμμής του=Eγ)=ερωτήματος με την=ε  X=
=
=


