Μαθηµατικά Προσανατολισµού Β΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

Επαναληπτικές Ασκήσεις
Η Ευθεία στο Επίπεδο
7ο Φύλλο Εργασίας
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης
1. ∆ίνονται τα σηµεία A(2, 1), B(−3, 2) και Γ(1, −3).
(αʹ) Να αποδείξετε ότι τα σηµεία ορίζουν τρίγωνο.
(ϐʹ) Να ϐρείτε το εµβαδόν του τριγώνου ABΓ.
(γʹ) Να ϐρείτε την απόσταση του σηµείου Γ από την πλευρά AB.
2. ∆ίνονται τα σηµεία A(0, 1), B(−2, 3) και Γ(4, −1).
(αʹ) Να αποδείξετε ότι τα σηµεία ορίζουν τρίγωνο.
(ϐʹ) Να ϐρείτε την εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει η διάµεσος AM
του τριγώνου ABΓ.
(γʹ) Να ϐρείτε την εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει το ύψος A∆ του
τριγώνου ABΓ.
(δʹ) Να ϐρείτε την µεσοκάθετο της πλευράς AB.
3. ∆ίνονται οι ευθείες µε εξισώσεις :

ε1 : λx + (λ − 1)y − 1 = 0 και ε2 : 4x + λy + λ − 2 = 0.
Να ϐρείτε το λ ∈ R τέτοιο, ώστε :
(αʹ) ε1 k y 0 y

(ϐʹ) ε1 k x0 x

(γʹ) ε1 k ε2

(δʹ) ε1 ⊥ ε2 .

4. ∆ίνεται η εξίσωση

(α − 3)x + (α + 1)y − α − 1 = 0, α ∈ R.

(1)

και η ευθεία

η : x − y + 10 = 0.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι για κάθε α ∈ R η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία
γραµµή που διέρχεται από σταθερό σηµείο, του οποίου να προσδιορίσετε
τις συντεταγµένες.
(ϐʹ) Να ϐρείτε την τιµή του πραγµατικού αριθµού α, για την οποία η ευθεία
 που ορίζεται από την εξίσωση (1), είναι παράλληλη στην ευθεία η .
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(γʹ) Αν η ευθεία  του ερωτήµατος (ϐ΄) ορίζεται από την εξίσωση (1) για α = 1,
τότε :
i. να υπολογίσετε την απόσταση µεταξύ των παράλληλων ευθειών η
και ,
ii. να ϐρείτε την εξίσωση της µεσοπαράλληλης των ευθειών  και η.
5. ΄Εστω τα σηµεία A(0, 2) και B(4, 6) και η ευθεία  : x − 2y + 2 = 0.
(αʹ) Να ϐρείτε την εξίσωση της µεσοκαθέτου του ευθύγραµµου τµήµατος AB.
(ϐʹ) Να ϐρείτε το σηµείο της ευθείας  το οποίο ισαπέχει από τα A και B.
(γʹ) Να ϐρείτε τα σηµεία M της ευθείας  για τα οποία το εµβαδόν του τριγώνου MAB είναι ίσο µε 4 τ.µ.
6. Η κορυφή A ενός τριγώνου ABΓ έχει συντεταγµένες (2, 6). Αν το ύψος B∆
ϐρίσκεται πάνω στην ευθεία y = x + 3 και η διάµεσος BM ϐρίσκεται πάνω
στην ευθεία 4x − 5y + 13 = 0, να ϐρείτε :
(αʹ) την εξίσωση της ευθείας πάνω στην οποία ϐρίσκεται η πλευρά AΓ,
(ϐʹ) τις συντεταγµένες του µέσου M της πλευράς AΓ,
(γʹ) τις συντεταγµένες της κορυφής Γ.
7. Θεωρούµε τα σηµεία A(λ + 1, 2λ), B(2 − λ, 4) και Γ(−1, 2), λ ∈ R.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι για οποιονδήποτε πραγµατικό αριθµό λ τα σηµεία
σχηµατίζουν τρίγωνο.
(ϐʹ) Αν (ABΓ) = 3 τ.µ, να αποδείξετε ότι λ = 1 ή λ = 2.
8. ∆ίνονται οι ευθείες :

1 : 3x−y −1 = 0, 2 : x+3y −7 = 0 και 3 : λx+(λ−1)y −4 = 0, λ ∈ R.
(αʹ) Αν οι τρεις ευθείες διέρχονται από το ίδιο σηµείο, να ϐρείτε τον πραγµατικό αριθµό λ.
(ϐʹ) Αν λ = 2, να ϐρείτε την οξεία γωνία που σχηµατίζουν οι ευθείες 1 και
3 .
9. ∆ίνεται σηµείο A(−5, 5). Να ϐρείτε :
(αʹ) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σηµείο A και
i. είναι κάθετη στον άξονα x0 x,
ii. έχει συντελεστή διεύθυνσης τον πραγµατικό αριθµό λ,
(ϐʹ) τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από το σηµείο A και απέχουν από το σηµείο B(−3, 4) απόσταση ίση µε 1.
¨ Αυτό που αγάπησα στα Μαθηµατικά, είναι το ότι οι αποδείξεις µιλούν από µόνες
τους. ∆εν χρειάζεται να παρουσιάσεις διαπιστευτήρια για αυτές και να πείσεις τους
άλλους για την εγκυρότητα τους. ΄Ολα είναι εκεί, µπροστά σου. ¨
Du Sautoy, Marcus Peter Francis, 1965- , ΄Αγγλος µαθηµατικός.
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