Τάξη B Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος,
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.




 

 

α) Αν    τότε        και αντίστροφα.
β) Η κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από το σημείο Α(χ 0,ψ0) έχει εξίσωση χ=χ0.


γ) Η ευθεία με εξίσωση ΑΧ+Βψ+Γ=0 είναι παράλληλη στο διάνυσμα   ,  .
δ) Η εξίσωση χ2+ψ2+Αχ+Βψ+Γ=0 παριστάνει κύκλο όταν Α2+Β2-4Γ>0.
ε) Η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου χ 2+ψ2=ρ2 στο σημείο του Α(χ1,ψ1) είναι χχ1+ψψ1=ρ.
Α2. Αν θεωρήσουμε δύο σημεία Α(χ1,ψ1) και Β(χ2,ψ2) του καρτεσιανού επιπέδου
και υποθέσουμε ότι (χ,ψ) είναι οι συντεταγμένες του μέσου Μ του ΑΒ, να αποδείξετε ότι:
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(Μονάδες 10+15)

ΘΕΜΑ Β
Δίνονται τα σημεία Α(2,3), Β(-4,5), Γ(5,-6). Έστω Μ το μέσο του ΑΒ και ΓΔ το ύψος του τριγώνου
ΑΒΓ από την κορυφή Γ.




Β1. Να υπολογιστεί το εσωτερικό γινόμενο   .
Β2. Να βρεθεί η εξίσωση του ύψους ΓΔ.
Β3. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ
(Μονάδες 10+10+5)

ΘΕΜΑ Γ
Δίνεται η εξίσωση x 2   2  μx - 2μψ 
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Γ1. Να βρεθούν οι τιμές του φυσικού αριθμού μ ώστε η εξίσωση (1) να παριστάνει κύκλο.
Γ2. Για μ=0 να βρεθεί η εξίσωση το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου που προκύπτει από την (1).
Γ3. Για τον κύκλο που προκύπτει από το Γ2 ερώτημα να βρεθούν οι εξισώσεις
των εφαπτομένων του, που σχηματίζουν γωνία 60ο με τον άξονα χ΄χ.
(Μονάδες 10+5+10)

ΘΕΜΑ Δ
Δίνονται οι ευθείες ε1: x+2y+3=0 και ε2: 2x-y-4=0
Δ1. Να αποδειχτεί ότι οι ευθείες τέμνονται κάθετα και να βρεθεί το σημείο τομής τους Τ.
Δ2. Δείξτε ότι η εξίσωση λ(x+2y+3)+λ2(2x-y-4)=0 (ε) παριστάνει ευθεία για κάθε   R *
και στη συνέχεια ότι όλες οι ευθείες (ε) διέρχονται από το σημείο Τ.
Δ3. Να βρεθεί η ευθεία (ε) η οποία τέμνει τους αρνητικούς ημιάξονες συντεταγμένων
Οx΄ και Oy΄ σε σημεία Α και Β έτσι ώστε το τρίγωνο ΟΑΒ να είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 5+10+10)
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