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Θέμα 1ο 

(i) Αποδείξτε ότι η απόσταση των σημείων Α(x1,y1) και B(x2,y2) είναι ίση με  
 

     √                  
(Μονάδες 9) 

(ii) Αντιστοιχίστε τις εξισώσεις ευθειών της πρώτης στήλης σύμφωνα με τις 

ιδιότητες που έχουν και βρίσκονται στη δεύτερη στήλη. 

Εξισώσεις Ιδιότητες ευθειών 

1. y = -2 a. Ευθεία με συντελεστή διεύθυνσης λ = -2 

2. 2x-5y = -5 b. Ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων 

3. y = x-2  c. Ευθεία παράλληλη με τον άξονα των  x 

4. y = -5x+2 d. Ευθεία για την οποία δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης 

5. x = 5 e. Ευθεία παράλληλη με το διάνυσμα δ


=(5, 2) 

6. 5x+2y = 0 f. Ευθεία κάθετη στο διάνυσμα η


=(5, 5) 

7. 4x+2y = 5 g. Ευθεία που σχηματίζει γωνία 45ο με τον άξονα των x 

8. x+y = -2 
h. Ευθεία κάθετή στην ευθεία 1

5

x
 y   

 (Μονάδες 8*2=16) 

 

Θέμα 2ο 

 

Δίνεται ο κύκλος του διπλανού σχήματος 

και το σημείο Α(4,3).  

(i) Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου 

(ii) Ποια από τα σημεία Β(5,5) Γ(0,-5) Δ(-3,4) 

και O(0,0) ανήκουν στον κύκλο και γιατί; 

(iii) Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του 

κύκλου που περνά από το Α 

(iv) Ποια είναι η εξίσωση της εφαπτομένης 

του κύκλου που περνά από το 

αντιδιαμετρικό σημείο του Α (στο σχήμα 

συμβολίζεται με Α’). 
 

(Μονάδες 6+6+6+7=25) 

  



Θέμα 3ο 

 

Δίνονται τα διανύσματα   ⃗        και  ⃗         .  Να βρεθεί 

i) Το μέτρο κάθε διανύσματος δηλ. | ⃗| και | ⃗| 

ii) Το εσωτερικό τους γινόμενο  ⃗  ⃗ 

iii) Η γωνία των δύο διανυσμάτων ( ⃗  ⃗
̂

) 

iv) Το άθροισμα  ⃗   ⃗  και η διαφορά τους   ⃗   ⃗ 

Τέλος αποδείξτε ότι     ⃗   ⃗     ⃗      ⃗  

(Μονάδες 5*5=25) 

 

Θέμα 4ο 

 

Δίνονται οι ευθείες  ε1 :  y = x + 1  και   ε2 : y = x + 3 που αντιστοιχούν σε πλευρές 

ορθογωνίου ΑΒΓΔ  καθώς και οι κορυφές του 

ορθογωνίου Α(0,3) και Β(2,5) .  

(i) Δείξτε ότι οι  ε1  και  ε2   είναι κάθετες 

(ii) Βρείτε το σημείο τομής των ε1  και  ε2 

(iii) Το σημείο (1,2) αντιστοιχεί στην κορυφή 

Γ ή στην κορυφή Δ και γιατί;  

Σε ποια πλευρά του ορθογωνίου αντιστοιχεί κάθε 

μία από τις δύο ευθείες ε1  και  ε2  και γιατί; 

(iv) Ποια η εξίσωση της πλευράς ΑΒ; 

 

(Μονάδες 6+6+7+6=25) 
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