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ΘΕΜΑ Α: 

Α1. Να γράψετε την εξίσωση ευθείας που διέρχεται από ένα σημείο Α(x0,y0) και έχει 
συντελεστή διεύθυνσης λ. 

(Μονάδες 5) 

 
Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ). 

α) Η ευθεία y=2 έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με 2. 

β) Κάθε ευθεία που διέρχεται από το σημείο Ρ(-2,3) έχει εξίσωση της μορφής:       

y − 3 = λ(x − 2). 

γ) Το διάνυσμα δ⃗ = (Β, Α) είναι παράλληλο στην ευθεία Ax − By + Γ = 0. 

δ) Κάθε ευθεία του επιπέδου έχει εξίσωση της μορφής Αx + By + Γ = 0 με A ≠ 0 και 

Β ≠ 0. 
(Μονάδες 8) 

 

Α3. Δίνεται η ευθεία ε: y = 2x + 2018. 

α) Η ευθεία ε είναι παράλληλη στην ευθεία: 

Α. y =
1

2
x − 4 Β. y = −2x + 7        Γ. y = 2x − 13      Δ. y = −

1

2
x + 21  

β) Η ευθεία ε είναι κάθετη στο διάνυσμα: 

Α. α⃗⃗ = (2,4) Β. β⃗ = (−10,5)        Γ. γ⃗ = (0,2) Δ. δ⃗ = (2,0) 
γ) Η ευθεία ε τέμνει τον άξονα x’x στο σημείο: 

Α. Α(0,2018) Β. Β(2018,0)        Γ. Γ(0,-1009) Δ. Δ(-1009,0) 
 

(Μονάδες 4-4-4) 

 

 
ΘΕΜΑ B: 
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1,3), Β(-3,5), Γ(-1,-3). Να βρείτε την εξίσωση: 

Β1. της ευθείας που διέρχεται από την κορυφή Α και σχηματίζει με τον άξονα x’x γωνία 

ω̂ = 135°, 
Β2. της διαμέσου ΑΜ του τριγώνου, 
Β3. του ύψους ΒΔ, 

Β4. της ευθείας που διέρχεται από την κορυφή Γ και είναι παράλληλη στην ευθεία ΑΒ. 
 

(Μονάδες 6-6-7-6) 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ Γ: 
Δίνονται τα σημεία Α(-2,2) και Β(4,5). 

Γ1. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε1 που διέρχεται από τα σημεία Α και Β έχει εξίσωση    

y =
1

2
x + 3. 

Γ2. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε2 που είναι κάθετη στην ε1 και τέμνει τον y’y στο σημείο 

Γ(0,8) έχει εξίσωση y = −2x + 8. 

Γ3. Να αποδείξετε ότι το σημείο τομής της ευθείας ε2 με τον x’x είναι το Δ(4,0). 

Γ4. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε3 που είναι παράλληλη στο διάνυσμα ΑΔ⃗⃗⃗⃗  ⃗ και διέρχεται 

από το σημείο Β έχει εξίσωση y = −
1

3
x +

19

3
.  

Γ5. Να βρείτε την απόσταση ΑΜ, όπου Μ το σημείο τομής των ευθειών ε2 και ε3. 
 

(Μονάδες 5-5-5-5-5) 

 
 
ΘΕΜΑ Δ: 

Δίνεται η εξίσωση (λ + 1)x + (λ − 2)y + λ − 3 = 0  (1), με λ ∈ ℝ. 

Δ1. Να δείξετε ότι, για κάθε τιμή της παραμέτρου λ, η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία 

γραμμή. 
Δ2. Να βρείτε τις τιμές του λ, ώστε η εξίσωση (1) να παριστάνει ευθεία: 

α) παράλληλη στον άξονα x’x, 

β) παράλληλη στον άξονα y’y, 
γ) που να διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

Δ3. Να δείξετε ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται από την εξίσωση (1) διέρχονται από 
σταθερό σημείο Μ το οποίο και να προσδιορίσετε. 

Δ4. Υπάρχει ευθεία που να ορίζεται από την εξίσωση (1) και να είναι παράλληλη στο 

διάνυσμα δ⃗ = (1,−1); 
 

 
(Μονάδες 6-6-8-5) 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ 
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Καλό γράψιμο!!! 
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 
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