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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. α)  Αν  α ,  β   είναι δυο µη µηδενικά διανύσµατα και θ είναι η γωνία που 
σχηµατίζουν, τότε για το εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων α  και β 
ισχύει πάντοτε: 
        Α.   α  · β = |α |· |β |  συνθ               Β. α ·β= |α |·|β | ηµθ 
        Γ.   α  · β = |α |·|β |  εφθ                   ∆. α ·β=  |α |·|β | 
        Ε.   α  · β = - |α |·|β |  

(Μονάδες 5) 
β) Να δείξετε ότι το εσωτερικό γινόµενο δυο διανυσµάτων α  = x1 i  + y1 j  
και β = x2 i  +y2 j  είναι ίσο µε το άθροισµα των γινοµένων των οµώνυµων 
συντεταγµένων τους, δηλαδή 
                       α  · β  =  x1 x2 + y1y2· 

(Μονάδες 7,5) 
Β.   α) ∆ίνονται   τα   διανύσµατα  α   και   β   για  τα   οποία ισχύουν 

2 2 , 3α = β =  και  σχηµατίζουν  µεταξύ τους γωνία θ = 45ο  Τότε, το 
εσωτερικό γινόµενο α · β  είναι: 
        Α. 0,        Β, -6,         Γ, 6,       ∆. 3 3 ,         Ε. -3 6 . 

(Μονάδες 6,5)  
 
β) ∆ίνονται   τα   διανύσµατα   x (3,4)=   και   y ( 1,2)= − .   Να 
βρείτε το εσωτερικό γινόµενο    x y⋅ . 

(Μονάδες 6)  
 
ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνονται τα σηµεία A(-l, 2k),  B(k-1, 2+k) και Γ(k, k+3), όπου k 
πραγµατικός αριθµός.     
α)  Να βρείτε τις συντεταγµένες των διανυσµάτων   AB και ΒΓ . 

 (Μονάδες 9) 
 



 
β)   Για ποια από τις παρακάτω τιµές του k τα σηµεία Α, Β, Γ είναι 
συνευθειακά; 
                   Α. -1, Β. 0,        Γ. 1,      ∆. 2,                 Ε. -2 

(Μονάδες 9) 
γ)  Να αποδείξετε  ότι για  k =1 το σηµείο Β είναι το µέσο του τµήµατος ΑΓ. 

(Μονάδες 7) 
ΘΕΜΑ 3ο 
Μια    ταράτσα    πολυκατοικίας    έχει    σχήµα    ορθογωνίου 
παραλληλογράµµου µε διαστάσεις  x  και  y,   για τις οποίες ισχύει  
                 20m≤  x ≤  20,5m        και              15m ≤  y ≤  16m.  
α)   Να βρείτε προσεγγιστικές τιµές µε έλλειψη και υπέρβαση για το 
εµβαδόν της ταράτσας. 

(Μονάδες 16)  
β)   Πρόκειται   να   γίνει   µόνωση   της   ταράτσας,   η   οποία κοστίζει 
25.000 δραχµές το τετραγωνικό µέτρο. Να βρείτε προσεγγιστικές τιµές µε 
έλλειψη  και υπέρβαση για το κόστος της µόνωσης. 

(Μονάδες 9) 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Ο προϋπολογισµός µιας σήραγγας εκτιµήθηκε ότι  είναι 3.200.000.000 
δραχµές. Για την κατασκευή της σήραγγας ενδιαφέρθηκαν τρεις εταιρείες  
 Α,  Β,  Γ  οι οποίες συµµετείχαν στο διαγωνισµό ως εξής: 
Η εταιρεία Α προσέφερε ένα ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού, 
εκτιµώντας ότι για να κατασκευάσει το έργο θα δαπανήσει 2.400.000.000 
δραχµές και επιδιώκοντας να έχει κέρδος 400.000.000 δραχµές. 
Η εταιρεία Β, εκτιµώντας ότι το έργο θα της κοστίσει 2.400.000.000 
δραχµές, προσέφερε έκπτωση 10% επί του ποσού του προϋπολογισµού. 
Η εταιρεία Γ, προσδοκώντας να κερδίσει 450.000.000 δραχµές, προσέφερε 
έκπτωση 11% επί του ποσού του προϋπολογισµού. 
Να βρείτε : 
α) Το ποσό της έκπτωσης που προσέφερε η εταιρεία Α και να εκφρασθεί 
αυτό σε ποσοστό (επί τοις εκατό) στο ποσό του προϋπολογισµού. 

(Μονάδες 9) 
β)   Το κέρδος που προσδοκά ότι θα έχει η εταιρεία Β. 

(Μονάδες 8) 
γ) Το κόστος κατασκευής που εκτίµησε η εταιρεία Γ, όταν διαµόρφωσε την 
προσφορά της. 

(Μονάδες 8) 
 


