
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου με εξίσωση x2+y2=ρ2 στο σημείο Α(x1, 

y2) έχει εξίσωση xx1+yy1=ρ2. 

Μονάδες 8  

Α2. Να δώσετε τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου δύο μη μηδενικών διανυσμάτων 
→

α  και 
→

β ; 

Μονάδες 7  

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.  

α) Αν θεωρήσουμε σημεία Α(x1, y1) και Β(x2, y2) του καρτεσιανού επιπέδου τότε οι 

συντεταγμένες του μέσου Μ(x, y) του ΑΒ, είναι 1 2x x
x
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β) Αν 
→ →

α ⊥ β  τότε 
→ →

α⋅β =0 και αντιστρόφως. 

γ) Η ευθεία x=x0 έχει συντελεστή διεύθυνσης λ=0. 

δ) Η εξίσωση x2+y2+Ax+By+Γ=0 με Α2+Β2-4Γ>0 παριστάνει κύκλο με κέντρο ,
2 2
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ε) Αν Α, Β, Γ είναι κορυφές του τριγώνου ΑΒΓ τότε το εμβαδόν του είναι 

( )1
( ) det AB,A

2

→ →

ΑΒΓ = Γ  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Β 

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

Β1. Αν η απόσταση του Α και του Β είναι ίση με την απόσταση του Α από την ευθεία ε, 

να βρείτε την τιμή του α. 

Μονάδες 8  

Β2. Για την τιμή α=4 να βρείτε: 

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

ευθεία ε τέμνει τον άξονα y’y. 

Μονάδες 9 

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

αξόνων; 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ένα τρίγωνο με κορυφές Α(2λ-1, 3λ+2), Β(1, 2) και Γ(2, 3) όπου Rλ∈  με 2λ ≠ . 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σημείο Α κινείται σε ευθεία, καθώς το λ μεταβάλλεται στο IR. 

Μονάδες 10  

 

Γ2. Εάν λ=1, να βρείτε: 

i) Τις συντεταγμένες του συμμετρικού του σημείου Α ως προς την ΒΓ. 

ii) Την εξίσωση του κύκλου, που έχει κέντρο την κορυφή Α(1, 5) και εφάπτεται στην 

ευθεία ΒΓ. 

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται η εξίσωση x2+y2-6λx+2λy=0, (1) R *λ∈  

Δ1.  Να δείξετε ότι για κάθε R *λ∈  η (1) παριστάνει κύκλο που διέρχεται από Ο(0, 0) 

του οποίου να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα. 

Μονάδες 9 

Δ2. Να δείξετε ότι κάθε κύκλος που ορίζεται από την (1) εφάπτεται της ευθείας (ε): 

ψ=3x. 

Μονάδες 7 

Δ3. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των κέντρων των κύκλων που ορίζονται από την 

(1). 

Μονάδες 9  

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


