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ΘΕΜΑ 1
Ο

: 

 

Α. ∆ίνονται η ευθεία ε: Αx+By+Γ=0 µε Β≠0 και το διάνυσµα ( , ).δ = Β −Α
�

 

Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε είναι παράλληλη στο διάνυσµα δ
�

. 

Μονάδες 7 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστή ή 

Λάθος. 

i) Όλες οι ευθείες που διέρχονται από την αρχή των αξόνων δίνονται από την 

εξίσωση y x=λ⋅  

ii) Το διάνυσµα n

�

=(-Α, Β) είναι κάθετο στην ευθεία ε: Αx+By+Γ=0. 

iii) Αν α ⊥ β
�� �

 τότε 0α⋅β=
�� �

 και αντιστρόφως  

Μονάδες 6 

Γ.α. ∆ίνονται τα σηµεία Ε’ και Ε εντός επιπέδου. 

Τι ονοµάζεται έλλειψη µε εστίες Ε’ και Ε. 

Μονάδες 4 

β. ∆ίνεται η παραβολή y
2
= 2 p x⋅ . 

Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτοµένης της στο σηµείο Μ(x1, y1). 

Μονάδες 2 

Γ. Να δώσετε τον ορισµό του εσωτερικού γινοµένου δύο µη µηδενικών 

διανυσµάτων α
��

 και β
�

. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο

: 

 

∆ίνονται τα διανύσµατα α
��

, β
�

 για τα οποία ισχύουν: 

4, 5α = β =
�� �

 και 
5

8α
προβ β= α��

� ��

. 

α. Να αποδείξετε ότι: 10α⋅β=
�� �

. 

Μονάδες 7 

β. Να βρείτε τη γωνία των  α
��

 και β
�

. 

Μονάδες 6 



 

 

γ. Να υπολογίσετε το µέτρο του διανύσµατος .u a= −β
� � �

 

Μονάδες 6 

δ. Αν το διάνυσµα ( ) ,ν= α⋅β α−κ⋅β
� �� � �� �

 κ ∈ℜ  είναι κάθετο στο διάνυσµα β
�

, να 

βρείτε την τιµή του κ. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 3
Ο

: 

 

∆ίνονται τα σηµεία Α(1, 3), Β(-2, 2) και η ευθεία ε: 3x+y+α=0 όπου α ∈ℜ . 

α. Αν η απόσταση του Α από το Β είναι ίση µε την απόσταση του Α από την 

ευθεία ε, να βρείτε την τιµή του α. 

Μονάδες 8 

β. Για την τιµή α=4 να βρείτε: 

i) Το εµβαδόν του τριγώνου που έχει κορυφές τα σηµεία Α, Β και το σηµείο Γ 

που η ευθεία ε τέµνει τον άξονα y’y. 

Μονάδες 8 

ii) Ποιο σηµείο της ευθείας ε έχει τη µικρότερη απόσταση από την αρχή Ο 

των αξόνων. 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ 4
Ο

: 

 

Έστω τα σηµεία Α(-1, ψ) και Β(2x, ψ) µε ,x ψ∈ℜ  του καρτεσιανού επιπέδου 

Οxψ. 

Α. Αν είναι ,ΟΑ⊥ΟΒ
���� ����

 τότε να αποδείξετε ότι τα σηµεία Μ (x, ψ) ανήκουν στην 

παραβολή C1:ψ
2
=2x, της οποίας να βρείτε την εστία Ε και την διευθετούσα δ. 

Μονάδες 6 

Β. Αν ισχύει 
2 2

3 15,ΟΑ +ΟΒ =
���� ����

 τότε να αποδείξετε ότι τα σηµεία Μ (x, ψ) 

ανήκουν στο κύκλο C2:x
2
+ψ

2
=3, του οποίου να βρείτε το κέντρο και την 

ακτίνα. 

Μονάδες 8 

Γ. Να αποδείξετε ότι: 

α. Τα κοινά σηµεία των C1 και C2 είναι το Κ (1, 2 ) και το Λ(1, - 2 ). 

Μονάδες 7 

β. Η εφαπτοµένη της C1 στο Κ είναι παράλληλη προς την εφαπτοµένη του C2 

στο Λ.  

Μονάδες 4 



 

 

 

Οδηγίες προς υποψηφίους 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 

εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων, 

αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να 

γράψετε.  

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.  

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο στυλό.  

6. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.  

7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.30΄ πρωινή.  
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 


