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ΘΕΜΑ 1.  Α. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου χ2+ψ2=ρ2 στο σημείο του 
Α(χ1,ψ1) έχει εξίσωση χχ1+ψψ1=ρ2                                                                                                  
(Μον. 13) 

                  Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη σωστή λέξη Σωστό ή 
Λάθος. 

                        i. Αν βα =  τότε βα =                                                                                

(Μον. 2) 
                        ii. αν 3/α και 3/β τότε 3/2α+3β                                                                        

(Μον. 2) 

                        ii. η έλλειψη 1
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=+
ψχ  έχει εστίες Ε(4,0)  Ε΄(-4,0)                                  

(Μον. 2) 
                        iii. η παραβολή ψ2=4χ έχει διευθετούσα την χ=-2                                           

(Μον. 2) 
                        iv.  το άθροισμα δύο περιττών αριθμών είναι περιττός                                    

(Μον. 2) 
v. Η ευθεία χ=χ0 είναι παράλληλη με τον άξονα χ΄χ                                      

(Μον. 2)                                
       
     ΘΕΜΑ 2. Έστω α  , β  δύο διανύσματα με 1=α  , 2=β  και (α  , β  ) = 600

                 α) Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο βα ⋅                                                 
(Μον. 10) 

                 β) Να υπολογίσετε τα βα 2+  , βα −                                                              

(Μον. 15) 
 

     ΘΕΜΑ 3. Θεωρούμε την εξίσωση χ2+ψ2 - 4μχ - 2μψ + 
2

9 2μ  - μ - 
2
1 = 0 με μ≠ -1 

                      α) Να δείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε    μ≠ -1                           
(Μον. 6) 
                      β)  Να βρείτε την ακτίνα και το κέντρο των κύκλων                                               
(Μον. 8) 
                      γ) Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι εφάπτονται στην ευθεία ε: χ-7ψ-5=0                     
(Μον. 11) 
 



 

 

ΘΕΜΑ 4. Δίνεται η ευθεία ε: χ+ψ-2=0 και το σημείο Μ(1,-1).  
              α ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (δ) που διέρχεται από το Μ και είναι κάθετη 
στην (ε).(Μον. 10) 
              β ) Να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών (ε) και (δ).                                                              
(Μον. 7) 
              γ ) Αν Μ΄ είναι το συμμετρικό του Μ ως προς την ευθεία (ε) να βρείτε τις 
συντεταγμένες του (Μον. 8)  
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