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ΘEMATA 
ΘEMA 1ο :  

xay ⋅= 1
1. Δίνονται οι ευθείες:  (ε1)                                   και      (ε2)  xay ⋅= 2

να αποδείξετε ότι για να είναι οι παραπάνω ευθείες κάθετες πρέπει και αρκεί να ισχύει: 
(μονάδες 10)1aa 21 −=⋅  

2. Α)  Να επιλέξετε από τις παρακάτω τη σωστή ή τις σωστές τιμές του λ ώστε οι ευθείες: 
      (ε1) y = λ2x + 5   (ε2) y = 9x + 3 να  είναι  παράλληλες, 
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       Β)   Εξηγείστε γιατί οι πιο πάνω ευθείες δεν μπορεί να είναι κάθετες. 
3. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ)  
 

Α)                      =     ,       
 
 
Β) Με  και γενικά ισχύει  

 
ΘEMA 2ο :  Δίνεται  η  εξίσωση  (ε)   
 

A)  Να  εξετάσετε  χωρίς  να  λύσετε  την  εξίσωση  (ε )  αν  το                 είναι  λύση  
αυτής .  

B)  Να  λύσετε  την  εξίσωση  (ε)   και  να  επαληθεύσετε  την  απάντηση  στο  
προηγούμενο  ερώτημα .  

Γ)   Να  υπολογίσετε  την  τ ιμή  της  παράστασης      ,  όπου  x οι  
λύσεις  της  εξίσωσης  (ε) .  

(μονάδες: Α=5,  Β=14, Γ=6) 
 

ΘEMA 3ο: Δίνεται  η  εξίσωση         με  λύσεις  x1 ,  x2 .Χωρίς να λύσετε 
την εξίσωση:  

A)  Να δείξετε ότι, οι  x1 ,  x2,  είναι  πραγματικοί  αριθμοί .  

B) Να  κατασκευάσετε  το  τριώνυμο  με  ρίζες   
1)  ρ1=x1+2  και  ρ2=x2+2  και   
2)                        και                               
           

 

ΘEMA 4ο: Δίνεται  το  σύστημα    Σ:  
1) Για ποιες τιμές του μ το σύστημα δεν έχει λύση; 

2) Να λυθεί το σύστημα για μ=2 

3) α) Να κατασκευαστούν οι ευθείες:  

(ε1):    και    (ε2):   σε κοινό ορθοκανονικό 

σύστημα αξόνων και … 

 β) να  βρεθούν οι συντεταγμένες του σημείου τομής τους. 

         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

ΘΕΜΑ  1Ο  :ερώτημα  1  εκτός  ύλης  

                ερώτημα  2  :  είναι  άσκηση  και  όχι  θεωρία  ,  τέτοια  ερώτηση  για  το  πρώτο  

θέμα  δεν  προβλέπεται  σύμφωνα  με  το  Π .Δ .  ΦΕΚ  :  60/Μάρτιος  06                            

)λi iv5) = 3) −=λλii 9)iii λ = (μονάδες 5)

(μονάδες 3)

β−⋅a1−βa ⋅ (μονάδες 2)0≠β

βα = ,α (μονάδες 5)0β ≠ βαβα −=−

3
4

2
1x

3
1x3 2

=
−

−
+⋅

(μονάδες 5)

(μονάδες Β1=10, Β2=10)

(μονάδες 5)

(μονάδες (10)

 (μονάδες α=6, β=4)



 

 

      


	ΘEMATA

