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      ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 1ο:
Α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων  ar  , b

r
 

                                                                                                                          Μονάδες 7 
 
Β. Να αποδείξετε ότι το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι ίσο με το 
άθροισμα των γινομένων των ομώνυμων συντεταγμένων τους. 
                                                                                                                          Μονάδες 7 
Γ.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ττου ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας 
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
       α.   Ένα διάνυσμα και μία ευθεία, αν έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης 
είναι παράλληλα. 
       β.  Αν det( ,bar

r
) είναι η ορίζουσα των διανυσμάτων, ar  , b

r
 τότε ισχύει η 

ισοδυναμία:   a //r b
r

 ⇔  det( ,bar
r

)=1 
                                                                                                                         Μονάδες 6 
 
Θέμα 2ο: 

Για τα διανύσματα ,bar
r
δίνεται ότι | ar |=1, |b

r
|=2  και ( ba

rr, ) =
3
π .Έστω τα 

διανύσματα u  = 2  + 3br ar
r

, v  =v ar  -2b
r

 . 
Να υπολογίσετε: 
α.     το εσωτερικό γινόμενο ba

vv ⋅                                                                      Μονάδες 5  
β.     τα μέτρα |u |,|v | των διανυσμάτων ur v rκαι vv                                      Μονάδες 8      
γ.       το εσωτερικό γινόμενο  vu vv ⋅                                                          Μονάδες 7 
δ.     το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων  urκαι vv .                   Μονάδες 5 
 
 
Θέμα 3ο 
Δίνεται η παραβολή y2 = 4χ. Να βρείτε: 
Α.   την εστία και τη διευθετούσα της παραβολής 
                                                                                                                 Μονάδες 9 

Β.  τις ευθείες που διέρχονται από την εστία της τταραβολής και απέχουν από 



 

 

 αρχή των αξόνων απόσταση ίση με 
                                                                                                                Μονάδες 16 
 
Θέμα 4o 
Αν α είναι ένας άρτιος ακέραιος αριθμός, να αποδείξετε ότι: 
    α)         (α+1)2 -1 = 4λ, όπου λ ακέραιος αριθμός 
                                                                                                                Μονάδες 10                       

    β)            μ3
4

22)3()1( 222

=
+−++++ aaaa , όπου μ ακέραιος αριθμός 

                                                                                                                Μονάδες 15 
 
 


