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ΘΕΜΑ Α 

1. Αποδείξτε ότι η εφαπτομένη του κύκλου x2 + y2 = ρ2 στο σημείο του   

Α (x1, y1) έχει εξίσωση xx1 + yy1 = ρ2.  (10 μονάδες) 

2. Έστω Ε΄ και Ε δυο σημεία ενός επιπέδου. Τι ονομάζεται έλλειψη με εστίες τα 

σημεία Ε’ και Ε.    (5 μονάδες) 

3.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα  

      σας  τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε    

      πρόταση. 
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β) αν a, yy'  τότε ισχύει 
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γ)  έλλειψη με εξίσωση 
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  με α>β έχει εστίες στον άξονα ψψ’.   

δ) Η εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής x2 = 2py στο σημείο Μ1 (x1, y1) 

είναι yy1 = p (x + x1). 

ε) Μια παραβολή με άξονα συμμετρίας τον άξονα y΄y έχει πάντα εξίσωση της 

μορφής x2 = 2ρy. (5χ2=10 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται η εξίσωση  , (1) όπου   ,  μη μηδενικά 

διανύσματα και ,
3

. 

1. Να βρεθεί το  ώστε η  (1) να σχηματίζει με τον άξονα χ’χ γωνία ω =450                         
 (6μονάδες) 

2. Να βρεθεί το  ώστε η  (1) να διέρχεται από το σημείο Α(0,2).    

(6μονάδες) 



3. Αν =1 και =2  

 Να δειχθεί ότι  . 1             (6μονάδες) 

 

 Να βρείτε το μέτρο του  (7μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Δίνεται η εξίσωση : 2 2 2 4 4 0  (1) 0  

1. Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει δυο ευθείες 1 : 2 και 

2 : 2 .                     (12μονάδες) 

2. Να βρεθεί το α  ώστε οι  ευθείες 1 2, του προηγούμενου ερωτήματος να 

είναι κάθετες. (5μονάδες) 

3. Για 1  να βρεθούν οι εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που 

σχηματίζουν οι 1 2,    (8μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται η εξίσωση : 2 2 ( 8) 7 0  (1)  

1. Να αποδείξετε ότι για κάθε πραγματικό αριθμό λ η (1) παριστάνει κύκλο 

του  οποίου να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του.  (9  μονάδες) 

2. Να δείξετε ότι η γραμμή πάνω στην οποία κινούνται τα κέντρα αυτών των 

κύκλων είναι η ευθεία  της οποίας να βρεθεί η εξίσωση. (6μονάδες) 

3. Να δειχθεί ότι όλοι οι παραπάνω κύκλοι διέρχονται από δυο σταθερά 

σημεία, για κάθε πραγματικό αριθμό λ. (5μονάδες) 

4. Θεωρούμε τον κύκλο που ορίζεται για  λ=0 . Να βρεθούν τα σημεία αυτού 

του κύκλου που απέχουν από την αρχή των αξόνων την ελάχιστη και την 

μεγίστη απόσταση αντίστοιχα. (5μονάδες) 
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