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   Μαθηματικά   Προσανατολισμού                                                         Β΄ Γ.Ε.Λ 

            
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΣTO 1

Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  

 
          

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

01. Ποιά μεγέθη χαρακτηρίζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά ; 

02. Τι ονομάζεται διάνυσμα και ποια τα χαρακτηριστικά του; 

03. Ποιο διάνυσμα ονομάζεται μηδενικό και ποιος είναι ο φορέας του ; 

04. Τι λέγεται μέτρο ή μήκος διανύσματος; 

05. Τι λέγεται μοναδιαίο διάνυσμα; 

06. Τι λέγεται φορέας ενός διανύσματος ; 

07. Πότε ένα διάνυσμα θα είναι παράλληλο ως προς ευθεία ζ ; 

08. Πότε δύο διανύσματα ονομάζονται παράλληλα ή συγγραμμικά; 

09. Πότε δυο διανύσματα έχουν την ίδια διεύθυνση; 

10. Πότε δύο διανύσματα ονομάζονται ομόρροπα ; 

11. Πότε δύο διανύσματα έχουν την ίδια κατεύθυνση και πότε αντίθετη ; 

12. Πότε δύο διανύσματα ονομάζονται αντίρροπα ; 

13. Πότε δύο διανύσματα ονομάζονται ίσα ; 

14. Πότε δύο διανύσματα ονομάζονται  αντίθετα ; 
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15. Πότε δύο διανύσματα ονομάζονται  ορθογώνια ή κάθετα ; 

16. Τι γνωρίζεται για την γωνία δύο διανυσμάτων α


 και β


; 

17. Ποια η γωνία των διανυσμάτων α


 και 0


; 

18. Τι λέγεται άθροισμα ή συνισταμένη των διανυσμάτων α


 και β


 

19. Ποιες είναι οι ιδιότητες της πρόσθεσης; 

20. Να αποδείξετε τις ιδιότητες της πρόσθεσης. 

21. Τι γνωρίζεται για την αφαίρεση διανυσμάτων; 

22. Τι είναι το διάνυσμα θέσης; 

23. Ποια σχέση συνδέει το μέτρο του αθροίσματος δύο διανυσμάτων με το άθροισμα των 

μέτρων των δύο διανυσμάτων και με την διαφορά τους; 

24. Τι λέγεται γινόμενο αριθμού λ με διάνυσμα; 

25. Ποιες είναι οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα; 

26. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες του ορισμού του γινομένου αριθμού με διάνυσμα; 

27. Τι λέγεται γραμμικός συνδυασμός δύο διανυσμάτων; 

28. Ποια είναι η συνθήκη παραλληλίας διανυσμάτων; 

29. Ποια είναι η διανυσματική ακτίνα μέσου ευθυγράμμου τμήματος; 

30. Τι λέγεται θετικός ημιάξονας; 

31. Τι λέγεται αρνητικός ημιάξονας; 

32. Τι ονομάζουμε τετμημένη ενός σημείου Μ(χ , ψ); 

33. Τι ονομάζουμε τεταγμένη ενός σημείου Μ(χ , ψ); 

34. Τι ονομάζουμε συντεταγμένες ενός σημείου Μ(χ , ψ); 

35. Ποιο σύστημα συντεταγμένων  ονομάζουμε ορθοκανονικό ; 

36. Τι ονομάζουμε συνιστώσες διανύσματος ; 

37. Πότε δύο διανύσματα είναι ίσα ; 

38. Ποιες είναι οι συντεταγμένες του γραμμικού συνδυασμού διανυσμάτων; 
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39. Ποιες είναι οι συντεταγμένες του μέσου τμήματος ; 

40. Πως βρίσκουμε τις συντεταγμένες διανύσματος όταν είναι γνωστές οι συντεταγμένες των 

άκρων του; 

41. Πως υπολογίζεται το μέτρο ενός διανύσματος από τις συντεταγμένες του  ; 

42. Ποιος είναι ο τύπος της απόστασης  δύο σημείων ; 

43. Τι λέγεται ορίζουσα δύο διανυσμάτων; 

44. Να διατυπωθεί και να αποδειχθεί η συνθήκη παραλληλίας δύο διανυσμάτων. 

45. Τι ονομάζουμε συντελεστή διεύθυνσης διανύσματος  και με τι ισούται ; 

46. Ποια σχέση συνδέει τους συντελεστές διεύθυνσης παράλληλων διανυσμάτων ; 

47. Να δοθεί ο πλήρης ορισμός του εσωτερικού γινομένου. 

48. Να γράψετε την σχέση που ισχύει για το εσωτερικό γινόμενο δύο κάθετων διανυσμάτων. 

49. Να γράψετε την σχέση που ισχύει για το εσωτερικό γινόμενο δύο ομόρροπων 

διανυσμάτων. 

50. Να γράψετε την σχέση που ισχύει για το εσωτερικό γινόμενο δύο αντίρροπων 

διανυσμάτων. 

51. Να γράψετε την σχέση που ισχύει για το διάνυσμα και το μέτρο του; 

52. Να διατυπωθεί και να αποδειχθεί η αναλυτική έκφραση εσωτερικού γινομένου. 

53. Διατύπωση και απόδειξη ιδιοτήτων του εσωτερικού γινομένου. 

54. Να υπολογισθεί ο τύπος τους συνημίτονου της γωνίας δυο διανυσμάτων με τη βοήθεια του 

εσωτερικού γινομένου. 

55. Τι ονομάζεται προβολή διανύσματος πάνω σε άλλο διάνυσμα και ποια σχέση την συνδέει 

με το εσωτερικό γινόμενο των δύο διανυσμάτων; 

 

 

 

   Καλό διάβασμα. Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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