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Тема “Аналитичка геометрија”

Домашна работа
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4.Одреди ги реалните броеви х и у ако 

 jxiyjyix )53()5()2( .5.Одреди ја должината на дијаметарот на кружницата со центар Ѕ(2,8) и минува низ точката А(-2,5).6.Точките А(-4,3) и В(4,-3) се темиња на рамностран триаголник. Одреди ги координатите на третототеме.7.На х-оската одреди точка М што е еднакво одалечена од точките А(0,5) и В(4,2).8.Отсечката чии крајни точки се А(-3.-2) и В(9,10) треба да се подели:а) во однос 5 : 7            б) на три еднакви делав) на три дела кои се однесуваат како  1 : 2 : 3 .Одреди ги координатите на делбените точки.9.Отсечката АВ, каде што А(0,1) , В(8,9) со точката С(6,у) е поделена на два дела. Пресметај го односот натие делови и одреди ја ординатата на делбената точка.10.Две темиња на триаголникот АВС се А(8,-6), В(6,9), а неговото тежиште е Т(4,2).Одреди ја должинатана страната ВС.11.Даден е паралелограм со темиња А(2,4), В(5,7) и С(12,8).Најди ги координатите на четвртото теме.12.Точките А, В, С припаѓаат на правата 2х-у-1=0 и имаат ординати -3, -1 и 7 соодветно.Одредиги нивните апциси.13.Одреди ги пресечните точки на правата 01025:  yxl со координатните оски.14.Во равенката на правата 02)3()12(  mymxm одреди го параметарот m така штоправата:а) да минува низ координатниот почеток;б) да е паралелна со х-оската;в) да е паралелна со у-оската;г) да минува низ точката М(1,-1).15.Одреди го коефициентот на правец на правата 0143  ymx , ако таа минува низ точкатаР(2,4).16. Во равенката на правата 033)2(  yxm одреди го параметарот m така што правата:а) да отсекува на у-оската сегмент еднаков на 2;б) да зафаќа агол од 45 со позитивниот дел на х-оската.
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17.Равенката на права 0542  yx е дадена во општ вид. Напиши ја во експлицитен исегментен вид.18.Напиши равенка на права што минува низ координатниот почеток и средината наотсечката  )8,8();6,4( NMMN  .19.Напиши равенка на права која минува низ точката М(-5,4) и со позитивните делови накоординатните оски формира триаголник со плоштина 5.20.Две темиња на триаголникот АВС имаат координати А(1,5) и В(5,1), а тежиштето е воточката Т(2,2).Одреди ги равенките на страната АС и средната линија В 1 С 1 .21.Напиши равенка на права што минува низ точката М(7,2), така што отсечката што праватаја отсекува на позитивниот дел на х-оската, се однесува како 5 : 3 кон ординатата на точката М.22.Како гласи равенката на права што минува низ заедничката точка на правите 0532  yxи 062  yx и низ точката М(1,2).23.Одреди ги координатите на темињата на триагoлникот чии равенки на oстраните се 7х-у+19=0, 4х-9у-6=0 и 3х+8у-34=0.24.Една права минува низ точката М(3,7) и ја преполовува отсечката чии крајни точки се А(2,4)и В(8,2). Како гласи равенката на таа права и под кој агол ја сече дадената отсечка?25.Точките А 1 (-1,2), В 1 (3,-2) и С 1 (0,4) се средини на страните на триаголникот АВС. Одреди гиравенките на страните на триаголникот.26.Одреди ја равенката на висината на триаголникот АВС спуштена од темето В, ако неговитемиња се А(-1,-1), В(4,2) и С(2,5).27.Определи ја подножната точка на нормалата повлечена од точката А(5,9) до правата 4х-7у+21=0.28.Темињата на еден триаголник са А(-4,-2), В(2,7) и С(8,4). Напиши равенка на права штоминува низ тежиштето и е паралелна на страната АС.29.Определи равенка на права што минува низ пресекот на правите 3х-у-1=0 2х+3у-8=0 и енормална на правата х-2у+3=0.30.Напиши равенка на права  чие растојание до координатниот почеток е р=10, а аголот меѓунормалата и х-оската е 330°.31.Напиши ги во нормален вид правите и одреди го растојанието до координатниот почеток иаголот меѓу нормалата и х-оската ако:а) 026125  yx б) 1
23
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 xy32.Пресметај го растојанието од точката:а) А(2,1) до правата 0543  yx б) А(5,-13) до правата )5(125  xy .33.Одреди ја висината ah на триаголникот чии темиња се А(-3,-1), В(3,-2) и С(-1,2).
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34.Одреди го коефициентот на правец на правата која минува низ точкатаР(-2,1) и чие растојание од точката А(3,1) е еднакво на 4.35.Дадени се правите 0391024  yx и 026512  yx на кои припаѓаат две спротивнистрани на еден квадрат. Одреди ја плоштината на квадратот.36.Дијагоналите на ромбот со должина 30 и 16 единици се земени за координатни оски.Пресметај го растојанието меѓу паралелните страни.37.Дадени се равенките на две страни на правоаголник 0523  yx и 0732  yx и еднонегово теме А(-2,1). Пресметај ја плоштината на правоаголникот.


