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Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
∆ώστε τους ορισµούς:
 
Ι.
Εσωτερικό γινόµενο δύο διανυσµάτων α, β .
ΙΙ.
Παραβολή µε διευθετούσα την ευθεία δ και εστία το σηµείο Ε εκτός
της δ.

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

α.

β.

γ.

δ.

Γράψτε τον τύπο της απόστασης του σηµείου Μ(χ0,ψ0) από την ευθεία
ε: Αχ+Βψ+Γ=0

(3x2 µονάδες)

Αποδείξτε ότι η εξίσωση µιας ευθείας, που διέρχεται από το σηµείο Α(x0,y0)
και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι y-y0=λ(χ-χ0).
(9 µονάδες)
Σηµειώστε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις προτάσεις:
Ι.

ΙΙ.

ΙΙΙ.
ΙV.
V.

Η ευθεία µε εξίσωση Αχ+Βψ+Γ=0 µε Α ≠ 0 ή Β ≠ 0 είναι κάθετη στο

διάνυσµα δ = (−Α, −Β) .
Ο κύκλος µε εξίσωση χ2+ψ2+Aχ+Bψ+Γ=0 έχει πάντοτε κέντρο
 Α Β
K , .
 2 2

Η απόσταση της εστίας Ε, της παραβολής χ2=2pψ, από την διευθετούσα
ευθεία δ είναι ίση µε p .
Αν Ε, Ε΄ σταθερά σηµεία και για το µεταβλητό σηµείο Μ ισχύει
(ΜΕ)+(ΜΕ΄) =2α, α>0 τότε το Μ κινείται σε έλλειψη µε εστίες Ε(γ,0)
και Ε΄(-γ,0)


Αν για τα µη παράλληλα στους άξονες x΄x και y΄y διανύσµατα α και β
 
ισχύει α ⋅ β=0 τότε οι συντελεστές διεύθυνσής τους είναι αντίστροφοι
αριθµοί.
(5x2 µονάδες)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνονται τα διανύσµατα α, β, γ µε α = 2, β =3 , α ⊥ (α - β) και (γ+3α) ⊥ β.
  







 







α.

Να δείξετε ότι α ⋅ β=4 και β ⋅ γ = -12 .

β.

 
Να δείξετε ότι α − β = 5 .

γ.

Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι γ-2α = λ(α - β), λ ∈ ℝ να βρείτε την τιµή του λ.
(6 µονάδες)



Για λ=4 να γραφεί το διάνυσµα γ σαν γραµµικός συνδυασµός των α και β
 

και να δείξετε ότι η γωνία των διανυσµάτων γ και α-β είναι οξεία.
(6 µονάδες)

 

 

 

(5 µονάδες)

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

 

(8 µονάδες)

δ.

ΘΕΜΑ 3ο

Σε τρίγωνο ΑΒΓ δίνονται η κορυφή Α(1, 2), η εξίσωση του ύψους Β∆: χ-4ψ-5=0 και
η εξίσωση της διαµέσου ΓΜ: 3χ+2ψ+3=0.
α.

Βρείτε την εξίσωση της πλευράς ΑΓ και τις συντεταγµένες της κορυφής Γ.

β.

Βρείτε τις συντεταγµένες του µέσου Μ της πλευράς ΑΒ και της κορυφής Β.

γ.

Αν Ε το σηµείο τοµής των ΓΜ και Β∆ τότε να υπολογίσετε το εµβαδόν του
τριγώνου ΕΒΓ.
(6 µονάδες)

δ.

(6 µονάδες)
(7 µονάδες)

∆ίνεται η γραµµή (C) µε εξίσωση x 2 + y 2 + λ x + (λ + 8) y + 3 = 0 (1). Να
αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε λ ∈ ℝ και να
βρείτε την τιµή του λ, ώστε ο κύκλος (1) να έχει διάµετρο την πλευρά ΒΓ.

(6 µονάδες)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται η εξίσωση x 2 + y 2 + 2 x( y + 4) + 12 + 8 y = 0 (1).
α.

Αν (ε1): x+y+2=0 και (ε2): x+y+6=0 είναι οι δύο ευθείες που παριστάνει η (1),
να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C που εφάπτεται στις ευθείες (ε1) και (ε2)
και το κέντρο του βρίσκεται στην ευθεία (ε): y=3x.
(7 µονάδες)

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

β.

Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει δύο ευθείες (ε1) και (ε2) οι
οποίες είναι παράλληλες.
(7 µονάδες)

γ.

δ.

Βρείτε την ελάχιστη και την µέγιστη απόσταση του σηµείου τοµής των
ευθειών (ε1) και (ε) από τον κύκλο C.
(6 µονάδες)

Βρείτε την εξίσωση της υπερβολής (C1) µε εστίες στον άξονα x΄x, που έχει
ασύµπτωτη την (ε): y=3x και εστιακή απόσταση 2γ=10ρ2, όπου ρ η ακτίνα του
κύκλου C.
(5 µονάδες)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

