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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Έστω Οxy ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων στο επίπεδο. Να 
αποδείξετε ότι ο κύκλος µε κέντρο το σηµείο Ο και ακτίνα ρ έχει εξίσωση              
                                         x2 +y2 = ρ2. 

Μονάδες 12,5 
Β.   ∆ίνονται τα σηµεία Ο(0.0)   και Α(3, 4). α)  Το µήκος (ΟΑ) είναι : 
       Α. -5    Β. 5    Γ. 5          ∆. 7       Ε. 1 

Μονάδες 2,5 
β)   Να    γράψετε    την   εξίσωση    τον    κύκλου   C   µε  κέντρο το σηµείο 
Ο και ακτίνα ρ = (ΟΑ), 

Μονάδες 5  
γ)   Να  βρείτε  τις  συντεταγµένες  των  σηµείων  στα οποία    ο    κύκλος   C   
τέµνει    τους   άξονες   τους  συντεταγµένων. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
Για τα διανύσµατα του διπλανού σχήµατος  
ισχύουν οι σχέσεις: 

           
, , 2

2

ΑΒ = α ΒΓ = β Γ∆ = α

και ∆Ε = − β
  

 
α) Να εκφράσετε     τα     διανύσµατα    ΑΓ και ΓΕ   συναρτήσει των 
διανυσµάτων α και β . 

Μονάδες 10  
β)   Το διάνυσµα ΑΕ   είναι ίσο µε  
Α.  3α  +β               Β.   3α -β           Γ.   3α -3β  
∆.   α  + 3β              Ε.   2α -4β 

Μονάδες 5  
γ)   Αν    ισχύει     |α | =| β |.    τότε  να αποδείξετε ότι τα διανύσµατα 
ΑΓ  και ΓΕ  είναι µεταξύ τους κάθετα. 

Μονάδες 10 
 



 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
α)   Αν ο ακέραιος αριθµός λ δεν διαιρείται µε το 3, να αποδείξετε   ότι ο 
αριθµός   λ2 +5   είναι   πολλαπλάσιο του 3 

Μονάδες 15 
 

β)  Να   αποδείξετε   ότι   για   κάθε   τιµή   του   ακεραίου αριθµού   κ,   ο   
ακέραιος     κ (κ2 + 5)     είναι   πολλαπλάσιο του 3 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 
Στο  διπλανό σχεδιάγραµµα, µε 
καρτεσιανό σύστηµα αξόνων Oxy, τα 
σηµεία Α, Β και Γ παριστάνουν τις θέσεις
τριών κοινοτήτων ενός δήµου. Στο ίδιο 
σχεδιάγραµµα, ο άξονας y'y 
παριστάνει µια εθνική οδό 
και τα ευθύγραµµα τµήµατα Α Β και Α Γ 
δύο επαρχιακούς δρόµους που συνδέουν 
την κοινότητα Α µε τις κοινότητες Β και 
Γ και έχουν µήκη  5km  και  13km 
αντίστοιχα. Πρόκειται να κατασκευαστεί 
ένας επαρχιακός δρόµος ΒΓ που θα 
συνδέει τις κοινότητες Β και Γ, 
 
ο οποίος στο  σχεδιάγραµµα παριστάνεται µε το   ευθύγραµµο   τµήµα    ΒΓ.   
Αν   οι   αποστάσεις   των κοινοτήτων Β και Γ από την εθνική οδό y'y είναι  
3km  και  5km αντίστοιχα, τότε :  
 
α)  Να βρείτε τις συντεταγµένες των σηµείων Α, Β και Γ 

Μονάδες 8  
β)   Να βρείτε το µήκος του επαρχιακού δρόµου ΒΓ, 

Μονάδες 8 
γ)  Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΒΓ και στη συνέχεια τις 
συντεταγµένες του σηµείου Σ στο οποίο ο επαρχιακός δρόµος ΒΓ συναντά 
την εθνική οδό . 

Μονάδες 9 
 

 


