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ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ  “Τάσος Μητσόπουλος” 

Σχολική Χρονιά: 2019-2020 

Μαθηματικά Α΄ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ                         

Επανάληψη στην ενότητα: ΕΥΘΕΙΑ 

 

1. Δίνονται τα σημεία A(2,1)  και B(1,4) . 

α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το Α και είναι κάθετη στον άξονα 

των x. 

β) Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.  

γ) Να υπολογίσετε την οξεία γωνία που σχηματίζει η μεσοκάθετη του ΑΒ με τον άξονα y. 

δ) Να δείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας (𝜺𝟏) που περνά από το σημείο Η( 2,3)−  και είναι 

παράλληλη με την ευθεία ΑΒ είναι 𝟑𝒙 + 𝒚 = −𝟑. 

ε) Αν Γ και Δ είναι τα σημεία τομής της ευθείας (𝜺𝟏) με τους άξονες x’x και 𝑦′𝑦 

αντίστοιχα, να βρείτε τις συντεταγμένες των Γ και Δ. 

στ) Να βρείτε το μήκος του ύψους ΔΕ του τριγώνου ΑΒΔ. 

ζ) Να υπολογίσετε τη γωνία Α του τριγώνου ΑΒΔ. 

η) Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΔ. 

θ) Να δείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας (𝜺𝟐) που περνά από το σημείο Α και σχηματίζει 

γωνιά 45ο με τον άξονα των τετμημένων είναι  𝒙 − 𝒚 − 𝟏 = 𝟎. 

ι) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Ζ που βρίσκεται πάνω στην ευθεία (𝜺𝟐) έτσι 

ώστε τα σημεία  Β,  Γ και Ζ να είναι συνευθειακά. 

 

2. Δίνονται τα σημεία ( )A 1,2  και ( )B 3,1 . Να βρείτε: 

α) την εξίσωση της ευθείας ΑΒ. 

β) τις τιμές των α και β ώστε η ευθεία αx βy 1 0+ + =  να περνά από το σημείο ( )Γ 1,1   

    και να είναι κάθετη στην ΑΒ. 

 

3. Να βρείτε την οξεία γωνιά μεταξύ των ευθειών  1
ε : 2x y 8+ =  και 2

ε : 3x y 3 0− + = . 
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4. Δίνεται η ευθεία (𝜀)  με εξίσωση (2𝜇 + 1)𝑥 − (3 − 𝜇)𝑦 + 4 = 0.  

Να βρείτε τις τιμές του μ (αν υπάρχουν), ώστε η ευθεία (𝜀): 

α) να είναι παράλληλη με την ευθεία (𝜀1):   𝑦 = 2𝑥 + 1. 

β) να είναι κάθετη στην ευθεία   (𝜀2):    5𝑥 + 3𝑦 = 0. 

γ) να περνά από το σημείο (4,3). 

δ) να περνά από την αρχή των αξόνων. 

 

5. Μια πλευρά του ρόμβου ΑΒΓΔ έχει εξίσωση x y 8+ =  και μια διαγώνιος του έχει 

εξίσωση x 2y 7 0− + = . Αν ( )5,3  είναι μια κορυφή του ρόμβου, να βρείτε:   

α) την εξίσωση της άλλης διαγωνίου του. 

β) το σημείο τομής των διαγωνίων του. 

γ) τις συντεταγμένες των άλλων κορυφών του. 

δ) το εμβαδό του ρόμβου. 

 

6. Να βρείτε την εξίσωση ευθείας (𝜀) με κλίση λ 0 , που περνά από το σημείο τομής  

των ευθειών 1
ε : 2x 3y 21 0− + =  και 2

ε : 3x 4y 11+ =  και σχηματίζει με τους άξονες 

τρίγωνο με εμβαδό 32τ.μ. 

 

7. Σε τρίγωνο ΑΒΓ δίνονται η κορυφή ( )A 2,3 , η εξίσωση του ύψους ΒΔ: x 7y 18+ =  και  

η εξίσωση της διαμέσου ΒΜ: x y 2− = .  

α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών Β και Γ. 

β) Αν ( )B 4,2  και ( )Γ 1, 4− , να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) που περνά από το Α  

    και να είναι παράλληλη προς την ΒΓ. 

γ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Ζ, το οποίο βρίσκεται πάνω στη (ε) και  

    έχει απόσταση από την ΑΒ ίση με 2 5 μ.    

 

8. Η ευθεία 2x y 3+ =  εφάπτεται του κύκλου με κέντρο ( )K 3,2  και ακτίνα R. 

α) Να βρείτε την ακτίνα του R κύκλου. 

β) Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου που είναι κάθετες με την     

   ευθεία 2x y 3+ = . 


