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1. *Βξείηε ηα ι,κR ώζηε ε γξακκή x
2
-2xyι+ιy

2
-κx+(ι+κ)y+2ι+1=0 λα ηέκλεη ηνπο άμνλεο ζηα 

ζεκεία Α(1,0) θαη Β(0,-2). 

 

2. *Να βξεζεί ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο κηαο επζείαο (ε) ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ 

πεξηπηώζεηο 

α) Αλ ε (ε) δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(0,-2) θαη Β(3,-1) 

β) Αλ ε (ε) είλαη θάζεηε ζηελ ΑΒ 

γ) Αλ ε (ε) ζρεκαηίδεη  κε ηνλ ρρ΄ γσλία 30
0
. 

 

3. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(2,4) Β(4,2) θαη Γ(6,8)  α) Να βξεζνύλ νη ζπληειεζηέο δηεύζπλζεο ησλ 

επζεηώλ ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ θαη β) Να δεηρζεί όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην 

 

4. *Γίλνληαη ηα ζεκεία  Α(1,1), Β(–3,2) θαη Γ(–5,x). Να βξεζεί ν xR ώζηε ηα Α,Β,Γ λα είλαη 

ζπλεπζεηαθά 

 

5. Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο πνπ δηέξρεηαη από ηα ζεκεία  

α) Α(4,1) θαη Β(-2,3)        β)  Α(4,1) θαη Β(-2,1)     γ) Α(-2,1) θαη Β(-2,3)            

 

6. *Βξείηε ηελ εμίζσζε επζείαο πνπ πεξλά από ην Α(1,-5) θαη  

α) Δίλαη παξάιιειε ζην δηάλπζκα 


u =(2,1)    β) Δίλαη θάζεηε ζην δηάλπζκα 


y =(0,3) 

γ) Γηέξρεηαη από ην Ρ(2,2)           δ)θαη ζρεκαηίδεη γσλία 30 κνηξώλ κε ηνλ άμνλα Οx. 

 

7. *Σν ζεκείν Κ(1,2) είλαη ην ίρλνο ηεο θάζεηεο πνπ θέξλνπκε από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ ζε κηα 

επζεία (ε). Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο επζείαο 

 

8. *Να δεηρζεί όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν αλ Α(10,2), Β(5,–10), Γ(–7,–5) θαη  

Γ(–2,7) 

 

9. *Έζησ ΑΒΓΓ παξαιιειόγξακκν κε Α(2,3), Β(-2,1) θαη θέληξν Ρ(4,5). Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο 

ησλ πιεπξώλ ηνπ. 

 

10. *Αλ Α(2,2), Β(0,4), Γ(1,–4) θαη Γ(–2,3) λα βξεζνύλ   

α) Οη εμηζώζεηο ησλ κεζνθαζέησλ ησλ ΑΒ θαη ΓΓ 

β) Σν ζεκείν Κ πνπ ηζαπέρεη από ηα Α,Β θαη ηζαπέρεη από ηα Γ θαη Γ.  

 

11. *Αλ ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ,ΑΓ θαη ΒΓ είλαη ηα Κ(1,3), Λ(2,–4) θαη Μ(3,6) ηόηε λα βξεζνύλ 

νη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

 

12. ** Να βξεζεί ε νμεία γσλία ησλ επζεηώλ ε1 : 4ρ–3ς–5=0 θαη ε2 :7ρ+ς–10=0 

 

13. **Να δείμεηε όηη γηα θάζε κ νη επζείεο ε1: 2κρ–(κ+1)ς+1–3κ=0 θαη  

       ε2: (3κ+1)ρ+(κ+1)ς+2–6κ=0 ζρεκαηίδνπλ ζηαζεξή γσλία. 

 

14. * Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(α,0) θαη Γ(2α, 3α), α≠0 . Ζ θάζεηε επζεία ζηελ ΑΓ πνπ πεξλά 
από ην ζεκείν Α, ηέκλεη ηελ επζεία (ε): x+2α=0 ζην ζεκείν Β. 

α. Να βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Β (ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνύ α). 

β. Να δείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο. 

Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο   2 
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15. *Γίλεηαη ε επζεία (ε) κε εμίζσζε ς=x+2 θαη ην ζεκείν Α(1,4).                                                           

α) Να βξεζεί επζεία (ε1)  πνπ δηέξρεηαη από ην Α θαη είλαη θάζεηε ζηελ (ε) 

β) Να βξεζεί ην ζεκείν ηνκήο ησλ δύν επζεηώλ 

γ) Να βξεζεί ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α σο πξνο ηελ (ε) 

 

16. *Γίλεηαη ε επζεία ε: y=x+2 θαη ην ζεκείν Α(–3,1). Να βξεζεί  

α) Ζ εμίζσζε ηεο επζείαο ε1 πνπ δηέξρεηαη από ην Α θαη είλαη θάζεηε ζηελ ε 

β) Ζ πξνβνιή ηνπ Α πάλσ ζηελ ε 

γ) Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ ηνπ ζεκείνπ Α σο πξνο ηελ ε.  

 

17. *Να βξείηε ην ζπκκεηξηθό ηνπ Μ(–2,1) σο πξνο ηελ επζεία ε : ρ+2ς–3=0 

 

18. *Βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ ηνπ Α(1,2) σο πξνο ηελ επζεία x+y-1=0. 

 

19. *Βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπκκεηξηθνύ ηνπ Α(1,3) σο πξνο ηελ επζεία x–2y+3=0 

 

 

20. **Βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο δηακέζνπ ΑΜ ηξηγώλνπ ΑΒΓ πνπ έρεη Β(3,0), Γ(5,4) θαη βαξύθεληξν 

G(3,2). 

 

21. **Γίλεηαη ην ζεκείν Μ(x,y). Αλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ Μ ηθαλνπνηνύλ ηελ x
2
–y

2
–2x–4y–3=0 λα 

δεηρζεί όηη ην Μ είλαη θάπνην ζεκείν δύν επζεηώλ. Να βξεζεί ην Μ αλ αλήθεη θαη ζηηο δύν 

επζείεο 

 

22. **Να απνδείμεηε όηη ε εμίζσζε: 01yx3y2xy3x2 22   παξηζηάλεη δύν επζείεο 

θάζεηεο κεηαμύ ηνπο 

 

23. **Να γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ πάλσ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη πιεπξέο ηεηξαγώλνπ 

ΑΒΓΓ όηαλ Α(2,-4) θαη ην θέληξν ηνπ Θ(5,2). 

 

24. *Να βξείηε ηηο ηηκέο ηνπ κ, γηα ηηο νπνίεο ε επζεία (κ+2)x+(κ
2
-9)y+3κ

2
-8κ+5=0. 

α) Δίλαη παξάιιειε ζηνλ Ορ  β) Δίλαη παξάιιειε ζηνλ Ος   γ) Πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 

 

25. *Γίλνληαη νη επζείεο ιx+(ι-1)y=4, (3ι+1)x-2ις=7. Να βξείηε ην ι ώζηε λα είλαη θάζεηεο. 

 

26. *Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(4,2) θαη Β(3,-5). Θεσξνύκε ηελ επζεία (ε) 7ρ+ς-23=0. Να βξεζεί 

ζεκείν Μ ηεο επζείαο (ε) ώζηε  ην ηξίγσλν ΑΜΒ λα είλαη νξζνγώλην ζην Μ 

 

27. *Γίλεηαη ε εμίζσζε ε : (3–ι)x+(ι+1)y=ι+5,(1) ιR. Να δεηρζεί όηη                                                      

η) ε (1) παξηζηάλεη επζεία γηα θάζε ιR                                                                                                 

ηη) Γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι νη επζείεο πεξλνύλ από ζηαζεξό ζεκείν ην νπνίν θαη λα βξεζεί  

   

28. **Θεσξνύκε ηελ επζεία (ε) 2x+y-1+θ(3x+7y+15)=0. α) Να δεηρζεί όηη δηέξρεηαη από ζηαζεξό 

ζεκείν β) Να βξεζεί ν ι ώζηε ε επζεία 3x-5y+7ι=0 λα είλαη κηα από ηηο επζείεο (ε). 

 

29. **Γείμηε όηη ε εμίζσζε (κ
2
-1)x+(3κ

2
-2κ-1)y-5κ

2
+4κ+1=0 είλαη εμίζσζε επζείαο πνπ δηέξρεηαη 

από ζηαζεξό ζεκείν γηα θάζε πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ κ1 θαη λα βξεζεί 

 

30. * Σα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒΓ ελόο ηξηγώλνπ είλαη Γ(–1,4), Δ(5,4) θαη Ε(2,1) Να βξείηε ηηο 

εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ. 
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31. **Οη εμηζώζεηο ησλ δύν πςώλ ηνπ ηξηγώλνπ είλαη x-1=0, x+y-1=0, κηα θνξπθή Α(2,1). Βξείηε 

ηηο εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ. 

 

32. **ε ηξίγσλν ΑΒΓ νη εμηζώζεηο δύν πςώλ ηνπ είλαη ε1 : ρ–ς+4=0 θαη ε2 : 3ρ–2ς+14=0 θαη 

Α(1,4). Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ. 

 

33. **ε ηξίγσλν ΑΒΓ δίλνληαη ε θνξπθή Α(2,3) ην ύςνο ΒΓ : 3ρ–4ς+3=0 θαη ε δηάκεζνο                

ΓΜ : 5ρ+9ς–16=0 Να βξεζνπλ νη θνξπθέο Β,Γ 

 

34. **Οη εμηζώζεηο ελόο ύςνπο θαη κηαο δηακέζνπ ηξηγώλνπ είλαη ς+1=0, x-ς+3=0 θαη κηα θνξπθή 

Α(2,1).  Βξείηε ηηο δύν άιιεο θνξπθέο. 

 

35. **Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(1,2). Αλ νη επζείεο ε1 : x–y–2=0 θαη ε2 : 3x+y+5=0 είλαη νη 

κεζνθάζεηεο ησλ πιεπξώλ ΑΒ, ΑΓ αληίζηνηρα, λα βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ ΑΒ θαη 

ΑΓ θαη θαηόπηλ νη θνξπθέο Β,Γ  

 

36. **Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(3,-1), ην νξζόθεληξν Ζ(4,-1) θαη ε εμίζσζε ηεο κεζνθάζεηεο ηεο 

πιεπξάο ΑΒ x+4y-16=0. Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ. 

 

37. ***Σξίγσλν ΑΒΓ έρεη ύςνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ΑΓ : 2x-6y+13=0, Γ(
9

4

3

4
, ) θαη δηρνηόκν ηεο       

Α : 2x+2y+1=0. Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ηνπ. 

 

38. **Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓκε  Α(1,2) θαη Β(-1,0). 

Αλ ε εμίζσζε ηεο δηρνηόκνπ ΑΓ  είλαη y=2x,λα βξείηε: 

i.  ην ζπκκεηξηθό ζεκείν ηνπ Β σο πξνο ηελ επζεία ΑΓ. 

ii. ηελ εμίζσζε ηεο πιεπξάο ΑΓ     

 

39. **Γίλεηαη ε εμίζσζε: - +4ιρ+2ιy+3 =0  (1)   όπνπ ι R. 

i. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε (1)κ παξηζηάλεη δύν επζείεο  θαη  πνπ είλαη θάζεηεο. 

ii. Να βξείηε ην ζεκείν ηνκήο Μ ησλ επζεηώλ , . 

iii. Να βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ησλ ζεκείσλ Μ. 

 

40. **  Να απνδεηρζεί όηη νη επζείεο ε1 : (ι-1)ρ+ς=1 θαη ε2 : (ι+1)ρ-ις=1 δελ είλαη παξάιιειεο θαη 

θαηόπηλ λα βξείηε ην ζεκείν ηνκήο ηνπο 

β) Να βξεζεί ε ηηκή ηνπ ι αλ είλαη γλσζηό όηη ε επζεία ε3 : ρ+ς=1 δηέξρεηαη από ην ζεκείν 

ηνκήο ησλ ε1, ε2 

 

41. ***Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε α νη επζείεο ε1 : 2αρ–(α+1)ς=3α–1 θαη                                           

ε2 : (3α+1)ρ+(α–1)ς=6α–2 ηέκλνληαη θαη λα βξεζεί ην ζεκείν ηνκήο ηνπο  

 

42. *Να βξείηε ηνλ γ.η. ησλ ζεκείσλ πνπ ηζαπέρνπλ από ηα Α(1,–3) θαη Β(–1,1). 

 

43. Έζησ νη επζείεο : ιρ+(ι-1)y-2=0 θαη : (ι+1)ρ+ιy-3=0. 

i. Να απνδείμεηε όηη νη επζείεο  θαη  ηέκλνληαη γηα θάζε ιR 

ii. Nα βξείηε  ην ζεκείν ηνκήο Μ ησλ επζεηώλ  θαη . 

iii. Να απνδείμεηε όηη ην παξαπάλσ ζεκείν Μ βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή επζεία. 

 

44. *Βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ είλαη παξάιιειε ζηελ 2x+y-1=0 θαη νξίδεη κε ηνπο 

άμνλεο ηκήκα κήθνπο 2κ. 
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45. **Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(–2,1) θαη ηέκλεη ηνπο 

άμνλεο ζηα Γ,Β ώζηε ην Α λα είλαη κέζν ηνπ ΒΓ  

 

46. *Να βξεζεί ε εμίζσζε επζείαο, πνπ πεξλά από ην Μ(2,2) θαη ζρεκαηίδεη κε ηνπο άμνλεο  

ηξίγσλν κε Δ=4 κνλάδεο 

 

47. *Βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ είλαη θάζεηε ζηελ 2x-ς+1=0 θαη νξίδεη κε ηνπο άμνλεο 

ηξίγσλν Δ=4η.κ. 

 

48. *Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(2,-1), Β(1,3) θαη ε επζεία ε:x-y+1=0.Nα βξείηε ζεκείν Μ ηεο επζείαο ε 

ώζηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΜΑΒ λα είλαη ίζν κε 2. 

 

49. **Να βξεζεί ε επζεία πνπ δηέξρεηαη Μ(0,1) θαη ηέκλεη ηεο επζείεο ε1 : ρ+ς–2=0 θαη  

ε2 : 3ρ+ς–4=0 ώζηε νη ηξεηο επζείεο λα ζρεκαηίδνπλ ηξίγσλν κε εκβαδό 3 η.κ. 

 

50. **Να βξείηε ηελ επζεία (ε) πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Σ(0,1) θαη ηέκλεη ηηο επζείεο  

x-3y+10=0,  2x+y-8=0 ζηα ζεκεία Α,Β ώζηε ΑΣ=ΣΒ  

 

51. ***Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ πεξλά από ην Α(2,-1) θαη ζρεκαηίδεη κε ηνλ x’x  

γσλία δύν θνξέο πην κεγάιε από ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη κε ηνλ ίδην άμνλα ε επζεία    

(ε) : x-3y+6=0. 

 

52. ***Γίλνληαη νη επζείεο ε1 : 2ρ+ς–3=0 θαη ε2 : 4ρ–3ς+1=0 θαη ζεκείν Α(1,–2). Να βξείηε ην 

ζεκείν Β ηεο ε2 ηέηνην ώζηε ην κέζν Μ ηνπ ΑΒ λα είλαη ζεκείν ηεο ε1. 

 

53. **Γύν πιεπξέο παξαιιεινγξάκκνπ έρνπλ εμηζώζεηο 2x-ς+5-0,  x-2ς+4=0. Οη δηαγώληνη 

ηέκλνληαη ζην K(1,4). Να βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ. 

 

54. *Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ πνπ δηέξρνληαη από ην Μ(3,2) θαη απέρνπλ από ηελ 

αξρή ησλ αμόλσλ 3 κνλάδεο. 

 

55. *Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ πνπ δηέξρνληαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ηζαπέρνπλ 

από ηα Α(3,1) θαη Β(–2,2) 

 

56. *Να βξεζεί ζεκείν ηνπ άμνλα ρρ΄ πνπ λα ηζαπέρεη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη από ηελ επζεία 

ε : 3x+4y–13=0 

 

57. **Βξείηε ηελ εμίζσζε επζείαο πνπ πεξλά από ην Α(1,2) θαη από ηελ νπνία ηζαπέρνπλ ηα ζεκεία 

Β(3,0) θαη Γ(5,4). 

 

58. Έζησ ηα ζεκεία Α(0,1),Β(-1,2) θαη Γ(1,-2).Να βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ησλ ζεκείσλ Μ γηα 

ηα νπνία ηζρύνπλ: (MAB)=3(ΑΒΓ). 

 

59. *Να βξεζεί ε απόζηαζε ησλ παξαιιήισλ επζεηώλ ε1 : x+2y–6=0 θαη ε2 : x+2y–17=0 

 

60. *Γίλνληαη νη παξάιιειεο επζείεο ε1 : 2x+y–8=0 θαη ε2 : 4x+2y–8=0. Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο  

κεζνπαξάιιειήο ηνπο. 

 

61. *Έζησ ε επζεία ε : x+y–2=0. Να γξαθνύλ νη εμηζώζεηο ησλ παξαιιήισλ ηεο ε πνπ απέρνπλ 

από ηελ ε απόζηαζε 2d  .    
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62. ***Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο επζείαο πνπ πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ηέκλεη ηηο 

παξάιιειεο επζείεο 2x+3y-6=0,  2x+3y+9=0 ζε ζεκεία ησλ νπνίσλ ε απόζηαζε είλαη 5. 

  

63. **Βξείηε ηελ εμίζσζε επζείαο πνπ πεξλά από ην Ρ(3,5) θαη ηέκλεη ηηο επζείεο 3x-5y+2=0, 

3x+5y+7=0 θαηά ηζνζθειέο ηξίγσλν. 

 

64. **Γίλνληαη νη επζείεο ε1 : 4x–y+14=0  θαη ε2 : x–4y–4=0. Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ 

δηρνηόκσλ ησλ γσληώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη επζείεο  

 

65. **Γύν πιεπξέο παξαιιεινγξάκκνπ έρνπλ εμηζώζεηο 2x-ς+5=0, x-2ς+4=0. Οη δηαγώληνη 

ηέκλνληαη ζην (1,4). Να βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ. 

 

66. ηηο πιεπξέο Ορ, Ος νξζήο γσλίαο yOx


 ζεσξνύκε ηα κεηαβιεηά ζεκεία Α θαη Β ώζηε 

(ΟΑ)+(ΟΒ)=θ, όπνπ θ ζηαζεξό. Καηαζθεπάδνπκε ην νξζνγώλην ΟΑΓΒ. Να δείμεηε όηη ε 

θάζεηνο από ην Γ ζηε δηαγώλην ΑΒ πεξλά από ζηαζεξό ζεκείν. 

 

67. *Γίλνληαη νη επζείεο ε1 : 3x+4y+6=0 θαη ε2 : 4x+3y+8=0. Να βξεζεί  o γ.η. ησλ ζεκείσλ πνπ 

ηζαπέρνπλ από ηηο επζείεο.  

 

68. **Σξίγσλν ΑΒΓ έρεη Α(6,6),  Β(-3,0) θαη Γ(3κ-1, 2κ+3). α) Να βξεζεί ν γ.η. ηεο θνξπθήο Γ  

 β) Να δεηρζεί όηη ην Δ ηνπ ηξηγώλνπ είλαη ζηαζεξό θαη λα ππνινγηζηεί. 

 

69. **Μεηαβιεηή επζεία δηέξρεηαη από ην Α(3,1) θαη ηέκλεη ηνπο άμνλεο ζηα Β,Γ Θεσξνύκε ην 

νξζνγώλην ΟΒΜΓ Να βξεζεί ν γ.η. ηνπ Μ 

 

70. Σξίγσλν ΑΒΓ έρεη Α(6,6),  Β(-3,0) θαη Γ(3κ-1, 2κ+3). α) Να βξεζεί ν γ.η. ηεο θνξπθήο Γ β) Να 

δεηρζεί όηη ην Δ ηνπ ηξηγώλνπ είλαη ζηαζεξό θαη λα ππνινγηζηεί. 

 

71. Σν Δ ελόο παξαιιειόγξακκνπ είλαη Δ=12η.κ. Αλ Α(-1,3) θαη Β(-2,4) λα βξείηε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ησλ δύν άιισλ θνξπθώλ ηνπ αλ νη δηαγώληνη ηέκλνληαη ζηνλ άμνλα ρ’ρ. 

 

72.  ***Θεσξνύκε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ( Α =90) θαη ηα ηεηξάγσλα ΑΒΓΔ, ΑΓΕΖ εμσηεξηθά 

ηνπ ηξηγώλνπ. Γείμηε όηη ην ύςνο ΑΡ ηνπ ΑΒΓ θαη νη επζείεο ΓΓ, ΒΕ δηέξρνληαη από ην ίδην 

ζεκείν.         ( Θεσξείζηε ζύζηεκα αλαθνξάο κε άμνλεο ηηο ΑΒ,ΑΓ) 

 

73. ***Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη ζεκείν Δ ηνπ ύςνπο ΑΓ ηέηνην ώζηε 

ΑΔ=
3

1
ΑΓ Θεσξνύκε Ε ηεο ΑΓ γηα ην νπνίν είλαη ΑΕ=

5

1
ΑΓ  Να απνδείμεηε όηη ηα Β,Δ,Ε είλαη 

ζπλεπζεηαθά.  

 

74. ****Έζησ νξζνγώλην ΑΒΓΓ θαη ηπραίν ζεκείν Δ ηεο δηαγσλίνπ ΒΓ  Αλ Ε ην ζπκκεηξηθό ηνπ Γ 

σο πξνο ην Δ θαη θέξνπκε ΕΖ  ΑΒ θαη ΕΘ  ΑΓ. Να δεηρζεί όηη ηα Δ,Ζ,Θ ζπλεπζεηαθά  

 

75. ** Γίλνληαη ηα ζεκεία ηνπ επηπέδνπ Α(–2, 3), Β(3,8) θαη Γ(–2,–4). 

η) Να βξεζεί ζεκείν Γ ώζηε ην ΑΒΓΓ λα είλαη παξαιιειόγξακκν.                                    

ηη) Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ                                                                 

 ηηη) Σν εκβαδόλ ηνπ ΑΒΓΓ                                                                                                   

 

76. Γίλνληαη ηα ζεκεία Β(–1,1) , Γ(1,5/2) θαη Α
ι 4 ι 9

,
3 4

  
 
 

 κε ιR 
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Α. Να απνδεηρζεί όηη γηα θάζε ιR ηα Α,Β,Γ είλαη θνξπθέο ηξηγώλνπ 

Β.  Να βξεζεί ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ  

Γ.  Να απνδεηρζεί όηη ν γ.η. ηνπ Α είλαη δύν επζείεο ε1 θαη ε2. Ση ζπκπεξαίλεηε γηα ηελ ΒΓ θαη ηηο  

ε1, ε2   

 

77. ην θαξηεζηαλό επίπεδν Οxς δίλνληαη ηα ζεκεία Α(2,0), Β(4,5), Γ(6,θ) κε θℝ −{10}. 

α. Να δείμεηε όηη:  i) Σα ζεκεία Α, Β, Γ δελ είλαη ζπλεπζεηαθά. 

ii) H εμίζσζε ηεο επζείαο ηεο δηακέζνπ (ε) πνπ θέξνπκε από ηελ θνξπθή Β ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, 

είλαη x=4. 

β. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ θνξπθή Γ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, αλ ην εκβαδόλ ηνπ είλαη (ΑΒΓ)=8 

ηεηξαγσληθέο κνλάδεο. 

γ. Γηα θ=2,λα βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο ηνπ ύςνπο (ε) πνπ θέξνπκε από ηελ θνξπθή Α ηνπ 

ηξηγώλνπ ΑΒΓ, θαζώο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Γ ζην νπνίν ηέκλνληαη νη επζείεο (ε) θαη 

(ε). 

 (ΠΑΝ 2000) 

78.  **Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(3,1), Β(1,1) θαη νη επζείεο: ε1: x 3y + ι + 4 = 0   

θαη  ε2: 2x + y 5ι + 1 = 0 κε ι ∈ R.  

Α. Να δεηρζεί όηη νη επζείεο ε1, ε2 ηέκλνληαη ζε ζεκείν Μ ην νπνίν θαη λα βξεζεί.  

Β. Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο γξακκήο πνπ θηλείηαη ην Μ γηα ηηο ηηκέο ηνπ ι ∈ R.  

Γ. Να δείμεηε όηη ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΜ είλαη ζηαζεξό (αλεμάξηεην ηνπ ι)  

 

79. Γίλνληαη ηα ζεκεία  Α(1,3), Β(−2,2) θαη ε επζεία (ε) : 3x + y + α = 0 όπνπ αR . 

α) Αλ ε απόζηαζε ηνπ Α από ην Β είλαη ίζε κε ηελ απόζηαζε ηνπ Α από ηελ επζεία ε, λα βξείηε 

ηελ ηηκή ηνπ α.                                                                                                                             

β) Γηα ηελ ηηκή α = 4 λα βξείηε: 

i) Σν εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ πνπ έρεη θνξπθέο ηα ζεκεία Α, Β θαη ην ζεκείν Γ πνπ ε επζεία ε 

ηέκλεη ηνλ άμνλα y΄y.                                                                                                          

ii) Πνην ζεκείν ηεο επζείαο ε έρεη ηε κηθξόηεξε απόζηαζε από ηελ αξρή Ο ησλ αμόλσλ. 

 

80. Γίλεηαη ε εμίζσζε   6x
2
 –y

2
 =x∙y  (1)  

α. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε (1) παξηζηάλεη δύν επζείεο (ε1) θαη (ε2), ηηο νπνίεο θαη λα βξείηε. 

β. Αλ (ε1): y=2x θαη (ε2): y=–3x λα βξείηε ηελ νμεία γσλία ζ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη (ε1) θαη (ε2). 

γ. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο (ε) πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Μ(0,1) θαη ηέκλεη ηηο επζείεο 

(ε1) θαη (ε2) ζηα ζεκεία A,B αληηζηνίρσο , ώζηε ην ζεκείν Μ λα είλαη κέζν ηνπ AB 

 

81. Γίλεηαη ε εμίζσζε x
2
 - y

2
 + 6x + 9 = 0. 

α. Να δείμεηε όηη ε παξαπάλσ εμίζσζε παξηζηάλεη 2 επζείεο ε1 θαη ε2. 

β. Να δείμεηε όηη νη επζείεο ε1 θαη ε2 είλαη θάζεηεο   

γ. Να βξείηε έλα ζεκείν Μ(θ,ι) κε θ0 θαη ι0 ηέηνην, ώζηε ην δηάλπζκα α


 = (3,θ) λα είλαη 

παξάιιειν πξνο ηε κία από  ηηο δύν επζείεο ε1 θαη ε2 θαη ην δηάλπζκα β


 = (-16, 4ι) λα είλαη 

παξάιιειν πξνο ηελ άιιε επζεία.  

δ. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο παξαβνιήο πνπ έρεη θνξπθή ηελ αξρή ησλ αμόλσλ Ο, άμνλα 

ζπκκεηξίαο ηνλ άμνλα x΄x θαη δηέξρεηαη από ην ζεκείν Μ.  

(ΠΑΝ 2001 ) 

 

82. **Έζησ ηξίγσλν ΑΒΓ κε Α(3,4) θαη ηα ύςε ηνπ ΒΔ: x-2y+3=0  θαη ΓΕ: x+y-6=0. Να βξεζνύλ 

α) Οη εμηζώζεηο ησλ πιεπξώλ ΑΒ,ΑΓ 

β)  Σα ζεκεία Β,Γ θαζώο θαη ε επζεία ΒΓ 

γ)  Αλ Β(1,2) θαη Γ(4,2) λα βξεζνύλ ην ύςνο ΑΓ θαη ε δηάκεζνο ΑΜ 

δ) Σν (ΑΒΓ) 
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ε) Ζ γσλία 


B  

 

83. **Γίλεηαη ε εμίζσζε x
2
 (ι

2
–1) y

2
 + 2xy + 2ιy –1 = 0. 

α. Να δείμεηε όηη ε παξαπάλσ εμίζσζε παξηζηάλεη 2 επζείεο ε1 θαη ε2 γηα θάζε ιR 

β. Να δείμεηε όηη νη επζείεο ε1 θαη ε2 είλαη θάζεηεο όηαλ ι=0  

γ. Να  δείμεηε όηη νη επζείεο ε1 θαη ε2 ηέκλνληαη πάλσ ζηελ επζεία y=1 γηα θάζε ιR  

  

 

84. Δλόο παξαιιειόγξακκνπ ΑΒΓΓ ε πιεπξά ΑΒ αλήθεη ζηελ επζεία 3x–7y+27=0 θαη ε ΑΓ ζηελ 

επζεία κε εμίζσζε  4 x + y +5 = 0  Οη δηαγώληνη ηνπ ηέκλνληαη ζην Κ(2 ,
2

5
) 

α . Να απνδείμεηε όηη ε θνξπθή Γ έρεη ζπληεηαγκέλεο (6, 2) 

β . Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο ΒΓ 

γ . Να βξείηε ηελ εμίζσζε επζείαο ζηελ πνία αλήθεη ε δηαγώληνο ΒΓ 

(ΠΑΝ 2001 ΑΝΔΞ ) 

 

85. Γίλεηαη ε εμίζσζε (2α +1)x + (α −1)y + 3 = 0 (1) 

i) Να απνδείμεηε όηη ε (1) παξηζηάλεη επζεία γηα θάζε α . 

ii) Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε ηηκή ηνπ α  νη επζείεο ηεο κνξθήο (1) δηέξρνληαη από ζηαζεξό 

ζεκείν Μ ην νπνίν θαη λα βξεζεί 

iii) Γίλεηαη ε επζεία ε : x + 5y − 3 = 0 . Αλ Α θαη Β είλαη ηα ζεκεία ηνκήο ηεο ε κε ηηο επζείεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ (1) γηα α = 0 θαη α = -1 αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ην εκβαδόλ ηνπ 

ηξηγώλνπ ΑΜΒ είλαη 3 η.κ όπνπ Μ(–1,2) 

 

86. Γίλεηαη ε εμίζσζε (2ι
2
 + ι + 3)x + (ι

2
 −ι +1)y + (3ι +1) = 0, ι ∈ R (1)  

Α. Να δεηρζεί όηη παξηζηάλεη εμίζσζε επζείαο γηα θάζε ι ∈ R.  

Β. Να δεηρζεί όηη όιεο νη επζείεο πνπ παξηζηάλεη ε (1) γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι, δηέξρνληαη από 

ην ίδην ζεκείν.  

Γ. Γηα ι = 0 λα βξείηε ηα ζεκεία ηνκήο ηεο επζείαο κε ηνπο άμνλεο x΄x θαη y΄y.  

Γ. Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα παξαπάλσ ζεκεία  

ηνκήο θαη ηελ αξρή ησλ αμόλσλ.  

 

87. Γίλνληαη ηα ζεκεία  Α(1,3), Β(−2,2) θαη ε επζεία (ε) : 3x + y + α = 0 όπνπ α . 

α) Αλ ε απόζηαζε ηνπ Α από ην Β είλαη ίζε κε ηελ απόζηαζε ηνπ Α από ηελ 

επζεία ε, λα βξείηε ηελ ηηκή ηνπ α. 

β) Γηα ηελ ηηκή α = 4 λα βξείηε: 

i) Σν εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ πνπ έρεη θνξπθέο ηα ζεκεία Α, Β θαη ην ζεκείν Γ πνπ ε επζεία ε ηέκλεη 

ηνλ άμνλα y΄y. 

ii) Πνην ζεκείν ηεο επζείαο ε έρεη ηε κηθξόηεξε απόζηαζε από ηελ αξρή Ο ησλ αμόλσλ. 

 

88. Γίλεηαη  ε εμίζσζε  (ι
2 
–1)x+2ιy–ι

2
–2ι–γ=0 όπνπ ι,γ 

Α) Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε ι ε εμίζσζε παξηζηάλεη επζεία 

Β) Αλ γ=1 λα απνδείμεηε όηη όιεο νη επζείεο πνπ νξίδνληαη από ηελ παξαπάλσ εμίζσζε δηέξρνληαη 

από ην ίδην ζεκείν  

 Γ) Αλ γ≠ –1 λα βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ησλ ζεκείσλ εθείλσλ πνπ από ην θαζέλα δηέξρεηαη 

κόλν κία επζεία ε νπνία επαιεζεύεη ηελ παξαπάλσ εμίζσζε 

(ΠΑΝ 2002 ΑΝΔΞ) 

 

89. Γίλεηαη ε εμίζσζε: 2xy 1 + κ(x −3y + 2) = 0, κ ∈ R. (1)  

Α. Να δείμεηε όηη ε (1) παξηζηάλεη επζεία γηα θάζε κ ∈ R.                                                 
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Β. Να βξείηε ην ζεκείν από ην νπνίν δηέξρνληαη όιεο νη επζείεο πνπ νξίδεη ε (1)  

Γ. Να βξείηε ηηο επζείεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ νξίδεη ε (1) πνπ είλαη παξάιιειεο.:  

α. ζηνλ άμνλα x΄x  

β. ζηνλ άμνλα yy΄  

Γ. Να βξείηε ηηο επζείεο πνπ νξίδεη ε (1) πνπ απέρνπλ από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ απόζηαζε 15  

 

90. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓκε  Α(1,2) θαη Β(-1,0). 

Αλ ε εμίζσζε ηεο δηρνηόκνπ ΑΓ  είλαη y=2x,λα βξείηε: 

i.  ην ζπκκεηξηθό ζεκείν ηνπ Β σο πξνο ηελ επζεία ΑΓ. 

ii. ηελ εμίζσζε ηεο πιεπξάο ΑΓ     

 

91. ην θαξηεζηαλό επίπεδν Οxς δίλνληαη ηα ζεκεία Α(2,0), Β(4,5), Γ(6,θ) κε θℝ −{10}. 

α. Να δείμεηε όηη: 

i) Σα ζεκεία Α, Β, Γ δελ είλαη ζπλεπζεηαθά.                                                                       

ii) H εμίζσζε ηεο επζείαο ηεο δηακέζνπ (ε) πνπ θέξνπκε από ηελ θνξπθή Β ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, 

είλαη x=4.                                                                                                                                          

β. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ θνξπθή Γ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, αλ ην εκβαδόλ ηνπ είλαη (ΑΒΓ)=8 

ηεηξαγσληθέο κνλάδεο. 

γ. Γηα θ=2,λα βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο ηνπ ύςνπο (ε) πνπ θέξνπκε από ηελ θνξπθή Α ηνπ 

ηξηγώλνπ ΑΒΓ, θαζώο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Γ ζην νπνίν ηέκλνληαη νη επζείεο (ε) θαη 

(ε). 

 

92.  **Γίλνληαη ηα ζεκεία ( 2,1)  , (3,5)  θαη (2,4) . 

α) Να δεηρζεί όηη ηα Α, Β, Γ είλαη θνξπθέο ηξηγώλνπ. 

β) Έλα κεηαβιεηό ζεκείν Μ(x, y) έρεη ηελ ηδηόηεηα Δκβ(ΜΒΓ) = 3 Δκβ(ΑΒΓ). Να δεηρζεί όηη ην Μ 

θηλείηαη ζε δύν παξάιιειεο επζείεο ε1, ε2 κε εμηζώζεηο  y = x 1  θαη y = x + 5. 

γ) Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο κεζνπαξάιιειεο ησλ ε1, ε2. 

δ) Να βξεζεί ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαγώλνπ πνπ νη δύν ηνπ πιεπξέο βξίζθνληαη ζηηο επζείεο ε1, ε2. 

 

93. Γίλνληαη ηα ζεκεία A(k 1,3),  B(k,2)   θαη  (k 1, 1)      κε   kR 

α. Να δείμεηε όηη γηα θάζε  kR  , ηα ζεκεία A,B,Γ  απνηεινύλ θνξπθέο ηξηγώλνπ. 

β.  Γηα k=–1,  λα βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ησλ ζεκείσλ Μ ώζηε  (MAB)=2(ABΓ) 

γ. Γηα  k=1,  λα βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ησλ ζεκείσλ Ν γηα ηα νπνία ηζρύεη     
d(N,AB)

5
d(N,B )




       

(mathematica) 

 

94. Γίλεηαη ε εμίζσζε: x
2
y

2
 +4ιx+2ιy+3ι

2
 =0  (1)   όπνπ ι R. 

i. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε (1)κ παξηζηάλεη δύν επζείεο ε1  θαη ε2  πνπ είλαη θάζεηεο. 

ii. Να βξείηε ην ζεκείν ηνκήο Μ ησλ επζεηώλ ε1  θαη ε2 . 

iii. Να βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ησλ ζεκείσλ Μ. 

 

95. Γίλεηαη ε εμίζσζε 2 2 2x y 2(2x y)k 3k 0,  k R       

α. Να απνδείμεηε όηη ε παξαπάλσ εμίζσζε παξηζηάλεη δύν επζείεο ( ) θαη ( ) . 

β. Να απνδείμεηε όηη  ( ) ( )   . 

γ. Να βξείηε ην ζεκείν ηνκήο  Μ  ησλ επζεηώλ ( ) θαη ( ) .  

δ. Να βξείηε ην γεσκεηξηθό ηόπν ηνπ ζεκείνπ Μ.     (mathematica) 

 

96. Γίλνληαη ηα ζεκεία Α(1, 1) θαη Β(5, 3) 
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α . Να απνδείμεηε όηη ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο ηνπ 


AB  είλαη ίζνο κε 
2

1
 

 β . Να απνδείμεηε όηη ε κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΒ είλαη ε επζεία ε: y= –2 x+8 

γ . Έζησ Μ ην κέζνλ ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΑΒ θαη Γ,Γ ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ ρ΄ρ κε ηελ ΑΒ 

θαη ηελ κεζνθάζεην  (ε) αληίζηνηρα. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύθινπ πνπ δηέξρεηαη από ηα Μ,Γ 

θαη Γ  

(ΠΑΝ 2002 ΑΝΔΞ) 


