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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. α.   Τι    ονοµάζουµε    εσωτερικό    γινόµενο    δυο    µη µηδενικών 
διανυσµάτων  α  και  β ; 

Μονάδες 6,5 
β. Έστω α  , β δυο µη µηδενικά διανύσµατα. Στη στήλη Ι του παρακάτω 
πίνακα αναφέρονται ορισµένες βασικές έννοιες διανυσµάτων. Κάθε µία 
αντιστοιχεί σε κάποια από τις σχέσεις που δίνονται στη στήλη II. 
 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 
Α. κάθετα διανύσµατα 1. α ↑↓β και |α | = |β | 
Β.  ίσα διανύσµατα 2. α ↑↑β και |α | = |β | 
Γ.  αντίθετα διανύσµατα 3. α ⋅β = 0 
 4. α  = λβ  µε   λ≠ ±  1  

 
Να γράψετε στο τετράδιο σας τα γράµµατα της πρώτης στήλης και ακριβώς 
δίπλα τον αριθµό της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση. 

Μονάδες 6 
Β.  α.  Να   βρείτε   το   εσωτερικό   γινόµενο α ⋅β   όταν |α | = 5 ,|β | = 2 ,      
και η γωνία των διανυσµάτων  α , β    είναι  θ = 60°. 

Μονάδες 6,5 
β. Για την επόµενη ερώτηση να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της 
(1.Β.β) και δίπλα να σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
Αν για τα διανύσµατα   α , β  ισχύει ότι |α | =1  ,|β | = 2 και α ⋅β  = 1 
ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή; 
         Α. Τα διανύσµατα α , β   είναι αντίθετα. 
         Β.  Τα διανύσµατα α , β    είναι κάθετα. 
         Γ.  Η γωνία των διανυσµάτων   α , β  είναι ίση µε 60°.  
         ∆. Τα διανύσµατα   α , β    είναι ίσα. 

Μονάδες 6 
 



ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται το διάνυσµα   α  = (- 4, 3). 
α) Να υπολογίσετε το µέτρο |α | του  α  . 

Μονάδες 12 
β) Αν β  = ( µ-1 , 2λ+5) να βρείτε τους πραγµατικούς αριθµούς λ και µ ώστε 
τα διανύσµατα  α  και  β  να είναι ίσα. 

Μονάδες 13 
ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται κύκλος µε εξίσωση: 
                                   (x-3)2 + (y + 4)2 = 9 . 
      α) Να βρείτε το κέντρο Κ και την ακτίνα ρ του κύκλου. 

Μονάδες 9 
      β)  Να εξετάσετε ποια από τα σηµεία 
                         Μ(3,0),     Ν(0,-4),     Ρ(3,-7),     Σ(1,1) 
           είναι σηµεία του κύκλου. 

Μονάδες 9 
     γ) Να εξετάσετε αν το σηµείο Ο(0,0) είναι εσωτερικό ή εξωτερικό  
         σηµείο του κύκλου. 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Η τιµή ενός προϊόντος στην αρχή του έτους ήταν 2.000 δρχ. Στο τέλος 
Ιανουαρίου η τιµή είχε διαµορφωθεί στις 2.400 δρχ, εντός του Φεβρουαρίου 
αυξήθηκε κατά 15%, ενώ το µήνα Μάρτιο έγινε επιπλέον αύξηση στην τιµή 
του κατά 10%. 

α) Ποιος ήταν ο δείκτης εξέλιξης της τιµής του προϊόντος για το µήνα 
Ιανουάριο; 

Μονάδες 6 
β) Ποια ήταν η τιµή του προϊόντος στο τέλος Φεβρουαρίου και ποιος ο 
δείκτης εξέλιξης της τιµής του για το µήνα Φεβρουάριο; 

Μονάδες 7 
γ) Ποιος ήταν ο δείκτης εξέλιξης της τιµής του προϊόντος για το µήνα 
Μάρτιο; 

Μονάδες 6 
δ) Ποιος ήταν ο δείκτης εξέλιξης της τιµής του προϊόντος για το πρώτο 
τρίµηνο του έτους (Ιανουάριος - Μάρτιος) και ποια η τιµή του προϊόντος 
στο τέλος του µηνός Μαρτίου; 

Μονάδες 6 


