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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Έστω  M(x,ψ)  η εικόνα του  µιγαδικού αριθµού z=x+ψi 
στο µιγαδικό επίπεδο. Τι ορίζουµε ως µέτρο του z;  

        Μονάδες 3 

Α2. Αν z1 ,z2 είναι µιγαδικοί αριθµοί, να δειχθεί ότι :  

212 1
z zzz ⋅=⋅  

Μονάδες 7 

 

Α3.  Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά ώστε να προκύ9
ψουν αληθείς προτάσεις. 

 
 α) Αν Μ1 ,Μ2 είναι οι εικόνες των µιγαδικών αριθµών 

z1,z2,τότε το µέτρο της διαφοράς των z1 και z2 είναι 
ίσο µε την απόσταση     ……………………………                      

Μονάδες 3 

 β) Η εξίσωση oz z ρ− = , ρ>0 παριστάνει κύκλο µε κέντρο 

…………… και ακτίνα …………   

Μονάδες 3 

 γ) Η εξίσωση 
 1 2

z z z z− = − ,  z1≠z2  παριστάνει τη 

µεσοκάθετο του τµήµατος µε άκρα τα σηµεία ………  
και ………       

Μονάδες 3 
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Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 

α) Αν z1 ,z2 είναι µιγαδικοί αριθµοί, τότε: 

1  2 1 2
z + z z + z≥  

Μονάδες 2                 

 β)Αν z είναι µιγαδικός αριθµός, τότε |z|- |-z|=0  

 Μονάδες 2 

γ) Αν z1,z2 είναι µιγαδικοί αριθµοί µε 1 2
z z= , τότε 

πάντα ισχύει z1=z2.   

Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ Β 

∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z µε z≠1 για τους οποίους ι9

σχύει: z -4
2

z -1
=     

Β1. Να δείξετε ότι |z|=2 .    

Μονάδες 8 

Β2. Αν επιπλέον ισχύει Re(z)=Im(z) να υπολογίσετε τους 
παραπάνω µιγαδικούς αριθµούς. 

Μονάδες 8 

Β3. Για τους µιγαδικούς αριθµούς z του ερωτήµατος Β2 να 
αποδείξετε ότι  ο z2 είναι φανταστικός.      

Μονάδες 9 
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 ΘΕΜΑ Γ 

Αν για τους µιγαδικούς αριθµούς z1 και z2  µε z1⋅z2≠0 ισχύει: 

(z1+z2)
2010=(z19z2)

2010 

να αποδειχτεί ότι: 

Γ1. O αριθµός 1

2

z
w=

z
 είναι φανταστικός αριθµός. 

Μονάδες 12 

Γ2. Το τρίγωνο µε κορυφές τις εικόνες των µιγαδικών αριθ9
µών z1, z2 και την αρχή των αξόνων Ο είναι ορθογώνιο 
στο Ο. 

Μονάδες 13 

 

ΘΕΜΑ ∆  

   Έστω οι µιγαδικοί z και ( )
3z + 8 i

f z =
z - 2 i

 ,   z≠2i  

    

   ∆1. Να δειχθεί ότι f(z)= z2+2iz94.  

Μονάδες 8 

   ∆2. Να βρείτε το f(1+i)           

Μονάδες 6 

   ∆3. Να λύσετε την εξίσωση f(z)= |z
2
|+2iz-4 

 

Μονάδες 7 
∆4. Αν |z|=1, να δειχθεί ότι οι εικόνες του  f(z) στο  µιγα9

δικό επίπεδο δεν µπορεί να  είναι εξωτερικά  σηµεία  
του  κύκλου µε κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ=7. 

Μονάδες 4 

 
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


