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ΘΕΜΑ 1ο 

Α. 1. Δίνονται τα σημεία Α(x1 , y1) και Β(x2, y2) με x1 ≠ x2  . 

α. Να γράψετε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται 
από τα σημεία Α και Β. 

Μονάδες 3,5  
β. Να γράψετε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας 

ΑΒ. 

Μονάδες 3 
Α. 2. Στις επόμενες  ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό 

σας τον αριθμό τους (Α.2.α, Α.2.β) και, δίπλα 
ακριβώς, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
Δίνονται δύο τυχούσες ευθείες ε1 και ε2  με 
συντελεστές διεύθυνσης λ1 και λ2 αντίστοιχα. 

   α. Αν ε1 // ε2  , τότε ισχύει: 

    Α. λ1  ≠ λ2 ,   Β.  λ1  = λ2 ,   Γ.  λ1 λ2  = 1,   Δ.  λ1  λ2 = -1 

Μονάδες 3 
   β. Αν ε1 ⊥ ε2  , τότε ισχύει: 

    Α.  λ1 = - λ2 ,   Β. λ1 = λ2 ,   Γ. λ1  λ2= - 1,  Δ.  λ1  + λ2  = -1 

Μονάδες 3 
 

Β. Δίνονται τα σημεία Α(1, 1), Β(3, 5) και οι ευθείες 

 ε1 :  y = 2x + 7,      ε2 :  2y = -x + 14 

   

 α. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΑΒ. 



Μονάδες 6,5 
 β. Ποια από τις ευθείες ε1  και ε2  είναι κάθετη και ποια 

είναι παράλληλη στην ευθεία ΑΒ; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 2ο 

 Δίνεται η εξίσωση x2 + y2 - 6x + 8y = 24. 

α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αυτή είναι εξίσωση 
κύκλου και να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του. 

 Μονάδες 13 

β. Να βρείτε ποια από τα σημεία Α (10, -4),   Β (3, 3) και 
Γ (1, 0)  είναι σημεία του κύκλου. 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ 3ο 
 Δίνονται τα σημεία Ο(0, 0), Α(0, -3),  Β(4, 3),  Γ(-2, -6) και 

Μ(x, y) το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.  

α. Να εξετάσετε αν τα σημεία Α, Β και Γ είναι 
συνευθειακά. 

Μονάδες 7 

β. Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου Μ του 
ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. 

Μονάδες 7 

γ. Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο
→

⋅
→

BΟMΟ . 
Μονάδες 6 

δ. Να βρείτε την προβολή 
→

1MΟ  του διανύσματος 
→
MΟ  

πάνω στο διάνυσμα
→

BΟ . 
Μονάδες 5 



ΘΕΜΑ 4ο 

Δίνονται τα σημεία Α(2, 2),   Β(5, 0),   Γ(3, -6),   Ο(0, 0). 

α. Να υπολογίσετε την γωνία των διανυσμάτων 
→

AΟ  

και
→

BΟ . 
Μονάδες 10  

β. Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες του διανύσματος 
→→→

+−=
→

ΟΓΟΒ2ΟΑ3ΟΔ  
 

 και να εξετάσετε αν το σημείο Δ είναι σημείο της 

έλλειψης  1
4
yx

2
2 =+   

Μονάδες 15 
 

 


