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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 
Στήλης Ι του παρακάτω πίνακα και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση . 

Στήλη Ι 
Εξισώσεις γραµµών 

Στήλη ΙΙ 
Περιγραφές εξισώσεων γραµµών

Α. x2 + y2 = ρ2  

Β. (x-x0)2 +(y-y0)2 = ρ2

Γ. x·x1 + y·y1 = ρ2

1. Εξίσωση εφαπτοµένης 
κύκλου κέντρου Ο(0 ,  0) 
και ακτίνας ρ, στο 
σηµείο Α(x1 ,  y1) .  

2. Εξίσωση κύκλου µε 
κέντρο Κ(x0 ,  y0) και 
ακτίνα ρ .  

3. Εξίσωση κύκλου µε 
κέντρο Ο(0 ,  0) και 
ακτίνα ρ . 

4. Εξίσωση ευθείας που 
διέρχεται από τα σηµεία 
Ο(0 ,  0) και Α(x1 ,  y1) . 

5. Εξίσωση παραβολής µε 

εστία ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 0,

2
ρE  . 

Μονάδες 12,5  
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Β. 
 1. ∆ίνεται η εξίσωση του κύκλου : 

(x-3)2 + (y-10)2 = 64 

α) Να βρείτε το κέντρο του κύκλου και την 
ακτίνα του. Μονάδες 6 

β) Να δείξετε ότι το σηµείο Α(11 , 10) ανήκει 
στον κύκλο. Μονάδες 3 

2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης στο 
σηµείο Β(2 ,  2) του κύκλου  x2 +y2  =  8. 

Μονάδες 3,5  

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται τα διανύσµατα  ( ) ( 1,2β,2λ,1α =+= )  και 
   ( ).7,0γ=
Να βρείτε την τιµή του λ για την οποία είναι: 

1)    Μονάδες 9 βα⊥

2)    Μονάδες 9 β//α

3)    Μονάδες 7 γβα2 =−

 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνονται τα σηµεία Ο(0 ,  0) , Α(0 ,  12)  και Β(6 ,  8) . 

Να βρείτε: 
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α) τις συντεταγµένες των µέσων Κ και Λ των 
τµηµάτων ΑΟ και ΑΒ αντίστοιχα, Μονάδες 8 

β) το µέτρο 
→
ΛK  του διανύσµατος    ,ΛK

→

 Μονάδες 8 

γ) την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το Α 

και είναι παράλληλη προς το διάνυσµα   
→

→→

.OB
 Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνονται οι ευθείες: 

ε1: y = x + 5   ,   ε2: y = 10 . 

Έστω Α το σηµείο τοµής των ευθειών 
ε1 και ε2. Θεωρούµε τα σηµεία Β  (6 ,  11) και ∆  (10 , 10) 
τα οποία ανήκουν στις ευθείες ε1 και ε2 αντίστοιχα. 

Να βρείτε: 

α) ένα σηµείο Γ  (x ,  10) της ευθείας ε2 έτσι ώστε να 

ισχύει    Μονάδες 7  ,0ΒΓΒΑ =⋅

β) τη γωνία των διανυσµάτων    ,Α∆καιΑΒ
→→

Μονάδες 8  

γ) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το 
σηµείο  ∆(10 , 10) και είναι κάθετη προς την ευθεία 
ε1 . 

Μονάδες 10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης  : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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