
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Έστω μια ευθεία δ και ένα σημείο Ε εκτός της δ. Τι ονομάζουμε παραβολή με εστία το 
σημείο Ε και διευθετούσα την ευθεία δ; 

Μονάδες 5 

Α2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση εφαπτομένης του κύκλου C: x2+y2=ρ2 στο σημείο του Α(x1, y1) 
είναι: xx1+yy1=ρ2. 

Μονάδες 10 

Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, 
αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

i. Το κέντρο του κύκλου C: x2+y2+Ax+By+Γ=0 είναι το σημείο Κ , . 
ii. Ένας κύκλος λέγεται μοναδιαίος, όταν έχει ακτίνα ρ=1. 
iii. Αν οι ευθείες ε1, ε2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης λ1 και λ2 αντίστοιχα τότε 

ε1⊥ε2⇔1+λ1λ2=0. 
iv. Η εξίσωση Αx+By+Γ=0 παριστάνει ευθεία αν Α0 ή Β0. 
v. Η ευθεία Ax+By+Γ=0 είναι παράλληλη στο διάνυσμα 𝛿=(Β, Α). 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται η εξίσωση 6x2-y2=xy  (1) 

Β1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει δύο ευθείες τις ε1: y=2x, ε2: y= -3x. 

Μονάδες 8 

Β2. Να βρείτε το συνημίτονο της οξείας γωνίας των δύο ευθειών ε1, ε2. 

Μονάδες 8 

Β3. Να βρείτε τις διχοτόμους της γωνίας των δύο ευθειών ε1, ε2. 

Μονάδες 9 



ΘΕΜΑ Γ 

Δίνονται οι κύκλοι C1: (x-3)2+(y-2)2=25 και C2: x2+y2+2x-8=0. 

Γ1. Να βρεθεί η σχετική θέση των δύο κύκλων √20 ≃ 4,5 . 

Μονάδες 7 

Γ2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης ε του κύκλου C1 στο σημείο του Α(-1, 5). 

Μονάδες 9 

Γ3. Δείξτε ότι η ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου C2. 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Δ 

Έστω τα σημεία Α(-1, 2), Β(3, -2), Γ(1, 3). 

Δ1. Να βρείτε την εξίσωση της διαμέσου ΑΜ. 

Μονάδες 7 

Δ2. Να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΒΔ. 

Μονάδες 7 

Δ3. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

Μονάδες 7 

Δ4. Αν Ο η αρχή των αξόνων αφού σχεδιάσετε το τετράπλευρο Ο να υπολογίσετε το εμβαδόν 
του τετραπλεύρου ΟΑΓΒ. 

Μονάδες 4 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


