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῾῾ Μένουµε Ασφαλείς ᾿᾿
...και κάνουµε Μαθηµατικά !
9ο Φύλλο Εργασίας
Η ΄Εννοια της Γραµµικής Εξίσωσης
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης

1.

Λύση της
εξίσωσης

αx + βy = γ
ονοµάζεται κάθε
Ϲεύγος αριθµών
(x, y) που την
επαληθεύει.

Αν στο διπλάσιο ενός αριθµού x προσθέσουµε έναν άλλο αριθµό y ϐρίσκουµε
άθροισµα 6.

(αʹ) Να γράψετε την εξίσωση που προκύπτει από την παραπάνω έκφραση.
...............................................................................
(ϐʹ) ∆ίνονται τα Ϲεύγη αριθµών (x, y):

(0, 6), (1, 5), (2, 2), (−1, 4), (3, 0).
Με την ϐοήθεια του διπλανού πίνακα
να εξετάσετε ποια από τα παραπάνω
Ϲεύγη επαληθεύουν την προηγούµενη εξίσωση.
(γʹ) Στο παρακάτω σύστηµα αξόνων να
παραστήσετε µε σηµεία όσα από τα
προηγούµενα Ϲεύγη είναι λύσεις της
εξίσωσης.

Αν οι
συντεταγµένες
ενός σηµείου
επαληθεύουν
την εξίσωση µιας
ευθείας, τότε το
σηµείο αυτό
ανήκει στη ν
ευθεία αυτή.

Αν ένα σηµείο
ανήκει σε µια
ευθεία τότε οι
συντεταγµένες
του
επαληθεύουν
την εξίσωση της
ευθείας.

(δʹ) Να εξετάσετε (µε την ϐοήθεια ενός
χάρακα) αν όλα αυτά τα σηµεία
ϐρίσκονται πάνω σε µια ευθεία .
(εʹ) Να επιλέξετε ένα τυχαίο σηµείο M το
οποίο να ϐρίσκεται πάνω στην ευθεία
. Να εξετάσετε αν οι συντεταγµένες
του επαληθεύουν την εξίσωση.
(ϛʹ) Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση
2x + y = 6;
(Ϲʹ) Στο διπλανό σύστηµα αξόνων να παϱαστήσετε µε σηµεία και τα Ϲεύγη
του ερωτήµατος (ϐ) τα οποία δεν είναι
λύσεις της εξίσωσης. Τι παρατηρείτε ;
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2x + y = 6

Είναι λύση ;
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Γραµµική
εξίσωση µε
αγνώστους x και
y ονοµάζεται
κάθε εξίσωση
της µορφής

αx + βy = γ
και παριστάνει
ευθεία όταν
α 6= 0 ή β 6= 0.
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2. ∆ίνεται η ευθεία  : 2x − 3y = 6.
(αʹ) Να ϐρείτε τα σηµεία στα οποία η
ευθεία  τέµνει τους άξονες.
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
(ϐʹ) Να σχεδιάσετε την ευθεία .
(γʹ) ΄Ενα σηµείο M έχει τεταγµένη −3. Ποια πρέπει να είναι η τετµηµένη του,
ώστε το σηµείο ν΄ ανήκει στην ευθεία ;
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Η ευθεία µε
εξίσωση y = κ,
µε κ 6= 0 είναι
παράλληλη στον
άξονα x0 x και
τέµνει τον άξονα
y0 y στο σηµείο
(0, κ), ενώ η
ευθεία µε
εξίσωση y = 0
είναι ο άξονας
x0 x.

Η ευθεία µε
εξίσωση x = κ,
µε κ 6= 0 είναι
παράλληλη στον
άξονα y0 y και
τέµνει τον άξονα
x0 x στο σηµείο
(κ, 0), ενώ η
ευθεία µε
εξίσωση x = 0
είναι ο άξονας
y0 y.

3. ∆ίνονται οι ευθείες 1 : x = 3 και 2 : y = 2.
(αʹ) Η εξίσωση της ευθεία 1 είναι
γραµµική εξίσωση της µορφής
αx + βy = γ µε
α = ......, β = ...... και γ = .......
(ϐʹ) Η εξίσωση της ευθεία 2 είναι
γραµµική εξίσωση της µορφής
αx + βy = γ µε
α = ......, β = ...... και γ = .......
(γʹ) Να ϐρείτε δύο σηµεία της ευθείας
1 και να την σχεδιάσετε.
............................................
(δʹ) Να ϐρείτε δύο σηµεία της ευθείας
2 και να την σχεδιάσετε.
............................................
¨Τα Μαθηµατικά δεν γνωρίζουν ϕυλές ή γεωγραφικά όρια, για τα µαθηµατικά ο
πολιτισµός όλου του κόσµου είναι µία χώρα.¨
David Hilbert, 1862-1943 , Γερµανός µαθηµατικός.
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