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Αξιολόγηση στα 

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

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

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 
   ΖΗΤΗΜΑ 1ο 

 

 

    Α .Ορισμός κύκλου. 

      Εξίσωση εφαπτομένης κύκλου. 

 

    Β. Έστω τα σημεία Α(3,0) και Β(-3,0) .Να βρείτε τον γεωμετρικό  

     τόπο των σημείων Μ(χ,y) του επιπέδου για τα οποία ισχύει: 

      

                ΜΑΒ = 2 ΜΒΑ. 

 

    Γ Δίνονται τα σημεία Α(3,3) και Β(0,2). 

    α)Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία το 

     τρίγωνο ΑΜΒ είναι ορθογώνιο στο Μ. 

    β)Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτόμενων του παραπάνω γεωμετρικού τόπου 

     οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων καθώς επίσης την γωνία των 

     εφαπτόμενων αυτών. 

     

ZHTHMA 2o 

 

  

 1.Ασύμπτωτες της υπερβολής. 

 

  2.Δώστε τους ορισμούς και τύπους. 

 

    α) Ισοσκελής υπερβολή. 

    β) Εκκεντρότητα. 

    γ) Συζυγείς υπερβολές. 

    δ) Εξίσωση εφαπτομένης υπερβολής. 

 

 

                                        χ
2
   ψ

2
 

    3) Έστω η υπερβολή   -- - -- = 1  και σημείο Ρ(-2,-6). 

                                        4    9 

      α) Να βρεθεί η εφαπτομένη που είναι παράλληλη στην ευθεία ψ=2χ+5. 

      β) Από το Ρ φέρνουμε τις εφαπτόμενες στην υπερβολή ΡΑ,ΡΒ. 

         ι) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ΑΒ 

        ιι) Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόμενων ΡΑ,ΡΒ. 
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ΖΗΤΗΜΑ 3ο     

 

 α) Εξίσωση εφαπτομένης έλλειψης. 

        

                                        χ
2
     ψ2 

   β) Έστω η έλλειψη     ---- + ---- = 1 

                                       16      9 

      ι) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης που είναι παράλληλη στην ευθεία  

        ψ=-χ+4. 

     ιι) Από σημείο Ρ(5,8) φέρνουμε εφαπτόμενες ΡΑ,ΡΒ στην έλλειψη (Α,Β είναι 

         τα σημεία επαφής). 

        1) Να βρεθεί η εξίσωση της ΑΒ και η  d(Ρ,ΑΒ). 

2)  Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόμενων ΡΑ,ΡΒ. 

 

 

 ΖΗΤΗΜΑ 4ο     

 

    Έστω η παραβολή C: ψ²=2pχ και οι ε1 ,ε2 εφαπτόμενες της C από  

    ένα σημείο Α(χο,ψο) εκτός αυτής. Αν ε είναι η ευθεία που διέρχεται  

    από τα σημεία επαφής των ε1,ε2, με την C να αποδείξετε ότι: 

    i) η ευθεία έχει εξίσωση ψψο=p(χ+χο) 

    ii)η ευθεία ε διέρχεται από την εστία αν και μόνο αν το σημείο Α  

    βρίσκεται στην διευθετούσα της παραβολής. 

    iii) αν το σημείο Α ανήκει στην διευθετούσα της παραβολής , τότε  

    οι εφαπτόμενες ε1,ε2 είναι κάθετες. 

 

 

         Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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