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1. Δίνονται τα διανύσματα , ,a b c  τέτοια ώστε | | | | 7,| | 13b c a= = =  

  και 4 3 7b c a+ = . 

α.  Να βρείτε την γωνία των ,( )b c


. 

β.  Αν τα τρία διανύσματα α έχουν κοινή αρχή να δείξετε ότι τα πέρατα τους είναι 

συνευθειακά. 

γ.  Να βρείτε  διάνυσμα x  και το μετρό του αν / /(2 )x b c+ , ( 2 )x c b+ ⊥ . 

 

2. Έστω δυο διανύσματα α,β  του επιπέδου με | α |= 2, | β |= 1 και ( ) π
α,β =

3
. Ονομάζουμε θ 

τη γωνία των διανυσμάτων u = α + β  και v = α - β . 

α.  Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο α β . 

β.  Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων u  και v . 

γ.  Να αποδείξετε ότι | u |= 7  και | v |= 3 . 

δ.  Να δείξετε ότι 
21

συνθ =
7

. 

 

3. Δίνονται οι ευθείες ε1: x+2y-5=0 και ε2: 2x-y-κ=0 , κΙR  

α)  Αν το σημείο Α(1,-1) ανήκει στην ευθεία ε2 , να αποδείξετε ότι κ=3. 

β)  Για κ=3 , να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών ε1 και ε2. 

γ)  Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) που είναι παράλληλη στην ε1 και διέρχεται από 

το Α. 

 

4. Δίνεται η εξίσωση 
2 2x + y - 2x + 4y + λ = 0  (1), λR. 

α.  Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε η (1) να παριστάνει κύκλο. 

β.  Για ποια τιμή του λ ο κύκλος που παριστάνει η εξίσωση (1) διέρχεται από την εστία 

Ε(γ,0) της έλλειψης 2 23x + 4y = 12 . 

γ.   Να βρείτε τον κύκλο που ορίζεται από την (1) και εφάπτεται της ευθείας ε : y = x -1. 

 

5. Δίνεται η εξίσωση x2+y2-2λx+4λy-5=0 (1), με λΙR. 

α)  Να αποδείξετε ότι η (1) είναι εξίσωση κύκλου, για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού 

λ. 

β)  Για λ=1, να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο του Α(2,1) 

 

6. Δίνεται ο κύκλος c: x2+y2=80 και το σημείο Α(2κ,κ), κ>0. Να υπολογισθούν: 

α) Ο αριθμός κ     

β) Η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο Α.  
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Καλό Πάσχα! 

 

7. Δίνεται η παραβολή y2=4x.  

α)  Να βρεθούν η εστία και η διευθετούσα της παραβολής. 

β)  Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής, που σχηματίζει γωνία 1350 με 

τον άξονα x΄x. 

 

8. Δίνονται τα σημεία Α(1,4), Β(-1,-5). 

α) Να βρεθούν οι συντεταγμένες του μέσου Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. 

β) Να βρεθεί η εξίσωση της μεσοκαθέτου ευθείας του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. 

γ) Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ, όπου Ο η αρχή των αξόνων. 

 

9. Ένας κύκλος C έχει κέντρο το σημείο Κ(1,3) και διέρχεται από το σημείο Α(4,2). Να 

γράψετε: 

α) Την εξίσωση του κύκλου. 

β) Την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο Α. 

γ) Διέρχεται ο κύκλος από την αρχή των αξόνων; 

 

10. Δίνεται η εξίσωση ε: (λ2+λ-2)χ+(λ-1)ψ+λ2-1=0, λR.  

        i)  Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε η εξίσωση να παριστάνει ευθεία. 

        ii)  Να βρεθεί ο λ ώστε η ευθεία (ε) διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

iii) Να δείξετε ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται από την παραπάνω εξίσωση διέρχονται 

από το ίδιο σημείο Κ. 

iv) Αν το σημείο Κ είναι το κέντρο ενός τετραγώνου του οποίου η μία πλευρά του ανήκει 

στην ευθεία η: 3χ-4ψ=0 να βρεθεί το εμβαδόν του τετραγώνου. 

 

11. Δίνονται τα σημεία  Α(5,7), Β(κ, 2) και η ευθεία ε  με εξίσωση y=2x+2008.  

 α. Να βρεθεί η εξίσωση ευθείας που περνά από το Α και είναι παράλληλη στην ευθεία ε. 

 β. Να βρεθεί η εξίσωση ευθείας που περνά από το Α και είναι κάθετη στην ευθεία ε. 

 γ. Εάν το Β είναι σημείο της ευθείας ε , να βρείτε τον αριθμό κ. 

 

12. Δίνεται σημείο A(2,3) και ο κύκλος με εξίσωση C: x2+y2=13. 

 α. Να αποδείξετε ότι το A ανήκει στον παραπάνω κύκλο C και βρείτε την εξίσωση της 

εφαπτομένης του κύκλου στο A. 

       β. Να βρεθεί η εξίσωση κύκλου με κέντρο το A και ακτίνα ρ=5. 

 γ. Να αποδειχτεί ότι η εξίσωση του παραπάνω κύκλου γράφεται στη μορφή x2+y2-4x-6y-

12=0. 

 

 

 

 

 

 

 

 


