
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010  Ζήτημα 1ο  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.  

Α. Το διάνυσμα α είναι αντίρροπο του διανύσματος β  αν  α λβ  
Β. Αν Μ μέσο του ΑΒ, τότε    ΟΑ ΟΒ 2ΟΜ   
Γ. Αν  λα λβ  τότε  α β  
Δ. Αν  α x,y τότε: α / /x΄x  αν και μόνο αν x = 0  
E. Αν  OA x,y  τότε Α(x , y) όπου Ο η αρχή των αξόνων 
 Ζήτημα 2ο  
Δίνονται τα διανύσματα       2 2α λ 3λ 2,λ 5λ 6  και     2 2β λ 4,λ 2λ  
Να βρεθεί η τιμή του λ ώστε: i. Τα διανύσματα να είναι ίσα ii. Τα διανύσματα να είναι αντίθετα 

iii. Το διάνυσμα α να είναι το μηδενικό διάνυσμα 
iv. Το διάνυσμα α να είναι παράλληλο στον άξονα x΄x και όχι το μηδενικό διάνυσμα 
v. Το διάνυσμα α να είναι παράλληλο στον άξονα y΄y και όχι το μηδενικό διάνυσμα  Ζήτημα 3ο A. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με Α(–1 ,2) , Β(2,3) και Γ(4,1) .Αν ΑΜ διάμεσος του τριγώνου ΑΒΓ , να βρείτε:  i. Το σημείο Μ  
ii. Τα διανύσματα , , ,         
iii. Τα μέτρα των διανυσμάτων του ερωτήματος ii 
B. Αν ισχύει          2ΑΛ 3ΒΛ 2ΜΒ ΑΚ ΑΜ ΒΚ να αποδείξετε ότι  



 ΚΛ ΜΛ   Ζήτημα 4ο  A. Δίνεται το τραπέζιο στο διπλανό σχήμα. Αν (ΔΓ) = 3(ΑΒ), (ΕΓ) = 3(ΕΑ), 
 ΑΒ α και  ΒΓ β . 

i. Να εκφράσετε συναρτήσει των  α,β  τα διανύσματα   ΑΓ,ΑΕ,ΒΕ,ΒΔ  
ii. Να δείξετε ότι τα σημεία Β, Δ, Ε είναι συνευθειακά 

 
 
 
 
 
 
 
Β.  Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και σημείο Μ εσωτερικό της ΒΓ με 
(ΓΜ) = 3(ΒΜ) να δειχθεί ότι      2ΜΑ ΜΒ ΜΔ 3ΓΔ   
 

Καλή επιτυχία!!! 
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