
ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦ.2 

1.  

 Ψ     λ=-3=εφω<0 => ω αμβλεία    

 Α 

 Ψ     A=0 α+1=0  α=-1 => α2=1  α2-1=0   B=1 

 Α     3.0 + 4.0 -1 =-1≠0   

 Ψ   Η δεδομένη εξίσωση παριστάνει τις ευθείες οι οποίες διέρχονται από το Α(3,2) και 
έχουν συντελεστή διεύθυνσης λ (δηλαδή οι πλάγιες και η οριζόντια). Η ευθεία με 
εξίσωση x=3 (κατακόρυφη) διέρχεται επίσης από το Α, αλλά δεν δίνεται από την 
δεδομένη εξίσωση.  

 

2.  ε1: y=3,      ε2: x=2,         ε3: 3x-2y=0,          ε4: 2x-5y=-8 

 A ε2    Β ε1     Β ε2    Β ε3    Γ  ε4     Δ ε1        Ε ε3         Ζ  ε2 

 

3.   

 Με πράξεις διαπιστώνουμε ότι οι συν/νες του Γ επαληθεύουν και τις δύο εξισώσεις. 

 Πρέπει να μπορεί να λυθεί ως προς y, άρα Β≠0. 

 Η  y=x  έχει συν. δ/νσης ίσο με 1, οπότε κάθε κάθετη ευθεία σ’αυτήν θα έχει συν. δ/νσης 
ίσο με -1, άρα η ζητούμενη ευθεία είναι εκείνη με εξίσωση   x+y=8  y=-x+8 . 

  

4.  ε:y=3x+8 

 Εύκολο 

 Εύκολο 

 Αν ζ η ζητούμενη ευθεία, τότε ζ//ε => ζ: y=3x+c 
                                                                                    =>  0=3.0+c  c = 0 

                                                           O(0,0)  ζ            άρα  ζ:y=3x 

 Ανάλογα βρίσκουμε ότι η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση:    y=- 
 

 
 

 

5.  Στον τύπο της απόστασης σημείου από ευθεία, ο παρονομαστής είναι ο ίδιος και για τις 4 
ευθείες, ενώ ο αριθμητής για το Ο(0,0) είναι  |3.0-10.0 + Γ| = |Γ|, και η μέγιστη τιμή του |Γ|, 
άρα και του κλάσματος, είναι για Γ=-9  (|Γ|=9) που αντιστοιχεί στην ευθεία ε3. 

 

6.  ε1: y=-2x-2 ,  ε2: y=2x+2 

 λ1=-2 ≠ 2=λ2 , άρα αποκλείεται το Α. 

 λ1λ2 = -4 ≠ -1, άρα αποκλείεται  το Β.  

 (-2x-2)+(2x+2) = 0  => ε1, ε2  συμμετρικές ως προς τον  x΄x, άρα σωστό το  Γ. 

Έστω σημείο με τετμημένη x. Αν ανήκει στην ε1, τότε η τεταγμένη του είναι -2x-2, ενώ αν 
ανήκει στη ε2 τότε η τεταγμένη του είναι 2x+2. Όμως, τα σημεία με συντεταγμένες (x, -2x-2) 
και  (x, 2x+2) είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα x΄x, αφού  -2x-2=-(2x+2) 

Επαλήθευση: Να σχεδιάσετε τις ευθείες. 


