
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  B΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 
 Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011  ΖΗΤΗΜΑ 1ο     1. Οι ευθείες y=3x+1 και 3x-y=4  τέμνονται.                            Σ     Λ  2. Από το σημείο Α(xo, yο) περνά μία μόνο ευθεία με δεδομένο συντελεστή διεύθυνσης λ.                                                      Σ     Λ  
3. Η ευθεία 1 a

y
β
x  με α,β 0 τέμνει τους άξονες στα σημεία Α(α, 0) και Β(0,β)                                                               

          Σ     Λ  
4. Η γωνία που σχηματίζει η ευθεία 0133  yx  με τον άξονα  xx΄ είναι 120ο.                                                                   

          Σ     Λ  5. Αν Α Β τότε η εξίσωση Αx+By+Γ =0 παριστάνει πάντοτε ευθεία.           Σ     Λ   
6. Η ευθεία με εξίσωση Αx+By+Γ =0 είναι παράλληλη στο διάνυσμα  δ =(Β, -Α)                                                                                   Σ    Λ  7. Η ευθεία y=κ2x+1 σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα xx΄για κάθε κ 0.                                                                           Σ     Λ  8. Το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζεται από την ευθεία 2x+5y=10 και τους άξονες xx΄και yy΄είναι 5 τ.μ.                    Σ     Λ  9. Η ευθεία y=λx+3 έχει δυο κοινά σημεία με τον άξονα xx΄για κάθε λ  .                                                                           Σ     Λ  10. Όταν ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας δεν ορίζεται τότε η εξίσωση της είναι της μορφής x=xo                                     Σ     Λ    



ΖΗΤΗΜΑ 2ο  
Α. Δίνονται τα σημεία Α (8, 1), Β (7,3), Γ(4, 5). Η εξίσωση του ύψους ΓΔ του τριγώνου ΑΒΓ είναι: 
α. y-5= 4)x(  2

1    ii. y-5=2(x+4)  iii. y-5=-2(x-4) 
β. y-5= 4)x(2

1     v.  καμία από τις προηγούμενες 
  
Β. Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες της μορφής:       02  13λy1λλx3λλ 22 , λ  διέρχονται από το ίδιο σημείο το 
οποίο να προσδιοριστεί.  Ζήτημα 3ο  
Α. Αν α  = (2, κ) και β  = (3,2) να βρεθεί η τιμή του κ ώστε: 
i. α  β                                                                                                                   
ii.  βα//                                      

                                                                                   Β. Δίνονται τα σημεία Α(3,-2), Β(6,-4),  Γ(1,5) και Δ(-1,2). Να υπολογίσετε:  
i. Το εσωτερικό γινόμενο  ΓΔAB                                                                          
ii. Τι συμπεραίνετε για τα διανύσματα  ΓΔ και  AB ;                                                                       Ζήτημα 4ο  Α. Δίνεται ευθεία ε: 4x-3y+10=0 και το σημείο Α(λ-2, λ+1), λ   εκτός αυτής.  i. Να βρεθεί το λ   ώστε d (A,ε)=1.   ii. Για την θετική τιμή του λ   να βρείτε το συμμετρικό του Α ως προς την ε.    Β. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α(1,2), Β(3,5), Γ(5,1). Να υπολογίσετε τις εξισώσεις του ύψους και της διαμέσου από την κορυφή Α.    Καλή επιτυχία!!! 

 


