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Θέμα 1ο  
Α. Έστω Ε η εφαπτομένη του κύκλου C: x2 + y2 = p2 σε ένα σημείο του Α 
(x1, y1). Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου C στο σημείο Α 
έχει εξίσωση x.x1+y.y1=p2. 

Μονάδες 10 
Β. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων ευθειών του κύκλου x2 + y2  

= 25 στα σημεία του, που έχουν τετμημένη 4.  
Μονάδες 9  

Γ. Δίνεται ο κύκλος C με εξίσωση (x – 3)2 + (y – 2)2 = 9. Να αποδείξετε 
ότι η ευθεία ε: 3x + 4y – 2 = 0 εφάπτεται του κύκλου C.  

Μονάδες 6 
Θέμα 2ο  
Α. Έστω α,β,γ ακέραιοι. Να αποδείξετε την ιδιότητα: «Αν α/β και α/γ, 
τότε α/(β+γ)».  

Μονάδες 8 
Β. Για ποιες τιμές του ακέραιου κ, ο αριθμός 

5
43 +κ  είναι ακέραιος;  

Μονάδες 10 
Γ. Αν  m / α και  m > 1, να αποδείξετε ότι    m     α + 1.  

Μονάδες 7 
Θέμα 3ο  
Α. Έστω δύο σημεία  Α (x1, y1)  και  Β (x2, y2) του καρτεσιανού 
επιπέδου. Αν Μ (x,y) οι συντεταγμένες του μέσου Μ του ΑΒ, να δείξετε 

ότι: 
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Μονάδες 10 
Β. Να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά, αν:  

ΛΑ−ΒΚ=ΛΑ+ΛΓ−ΑΓ 323  
Μονάδες 7  

 
Γ. Να αποδείξετε ότι:    i) 2vu rr
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Μονάδες 8  
Θέμα 4ο  
Α. Να βρείτε τις τιμές του λ ,ℜ∈  ώστε οι ευθείες: ε1: (λ+1)x+2λx+7=0 και 
ε2: - λx+3y+λ=0, να είναι κάθετες.  

Μονάδες 7  
 
Β. Δίνονται οι ευθείες:    ε1: 7+−= xy ,           ε2: 3=y . ,             ε4+x 3: 
x=3,  
                                        ε4: 03 =+− yx ,         ε5: 05.3 =+− yx .  ,        
ε

4+x

6: y=1  
Να τις γράψετε στη σειρά ώστε κάθε επόμενη να σχηματίζει με τον 
άξονα x’x γωνία μεγαλύτερη από την προηγούμενή της.  

Μονάδες 6  
 
Γ. Έστω ,βα ≠           0, >βα     και οι ευθείες  ε1: 1=+

βα
yx     και ε2:  

1=+
αβ
yx  

Να αποδείξετε ότι οι ε1 και ε2 τέμνονται σε σημείο που ανήκει στην 

ευθεία y=x 

Μονάδες 12  

 

Παρατηρήσεις:  

1. Να απαντηθούν όλα τα θέματα στην κόλλα αναφοράς 

2. Να μην σημειώσετε τίποτα πάνω στην κόλλα των θεμάτων παρά 

μόνο το όνομά σας.  

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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