ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΤΟΣ:
ΤΑΞΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΔΙΟ ΠΑΙΔΔΙΑΣ ,
ΔΡΔΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΔΥΜΑΤΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
B/ΒΑΘΜΙΑΣ ΔΚΠ/ΣΗΣ ΠΔΛ/ΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΚΠ/ΣΗΣ ΜΔΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΔΝΙΚΟ ΛΥΚΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ:
ONOM/MO:
TMHMA:

2016-17
Β΄ΛΥΚΔΙΟΥ
12/5/2017
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜ.
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΔΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΤΑΣΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2017

ΘΔΜΑ Α
Α1. Να απαμςήρεςε ρςιπ ακόλξσθεπ ποξςάρειπ με Σ ή Λ αμ κάθε ποόςαρη είμαι Σωστή ή
Λάθος αμςίρςξιυα.
α. Αμ ςα διαμύρμαςα  ,  είμαι κάθεςα ςόςε: det a,   0 .

 

β. Η εταπςξμέμη ςξσ κύκλξσ x2  y 2   2 ρςξ ρημείξ ςξσ ( x1 , y1 ) είμαι x  x1  y  y1   2 .
γ. Αμ    ςόςε       

.

δ. Τξ διάμσρμα u   3, 4  είμαι παοάλληλξ ρςημ εσθεία με ενίρχρη: 3x+4y+2017=0.
ε. Ιρυύει όςι:    .

Μονάδες 2x5=10

Α2. Να απξδείνεςε όςι : a        1 για δύξ διαμύρμαςα  ,  ςξσ επιπέδξσ
ετόρξμ  ,  / / y΄y .

Μονάδες 15

ΘΔΜΑ Β

 







Δίμεςαι η ενίρχρη: y  a   x   (1) όπξσ a,   0 και  ,  



.
3
Β1. Να βοεθεί ςξ    ώρςε η ενίρχρη (1) μα ρυημαςίζει με ςξμ άνξμα x΄x γχμία με μέςοξ


  45 .

Μονάδες 6

Β2. Να βοεθεί ςξ  ώρςε η ενίρχρη (1) μα πεομά από ςξ ρημείξ Α(0,2) .

Μονάδες 6

Β3. Για     1 και   2
α) Να δειυςεί όςι:   1 .

Μονάδες 6

β) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςξσ:   2   .

Μονάδες 7

ΘΔΜΑ Γ
Δίμεςαι ςοίγχμξ ΑΒΓ με κξοστέπ ςα ρημεία Α(-1,1) , Β(3,4) , Γ(4,6).
Να βοείςε: .
Γ1. Τξ εμβαδόμ ςξσ ςοιγώμξσ ΑΒΓ.
Μονάδες 6
Γ2. Τημ ενίρχρη ςηπ εσθείαπ ΒΓ .
Μονάδες 6
Γ3. Τημ ενίρχρη ςξσ ύφξσπ από ςημ κξοστή Α.
Μονάδες 6
Γ4. Να βοείςε ςιπ ρσμςεςαγμέμεπ ςξσ ρημείξσ Α΄ πξσ είμαι ρσμμεςοικό ςξσ ρημείξσ Α χπ
ποξπ ςημ εσθεία ΒΓ καθώπ και ςημ ενίρχρη ςξσ κύκλξσ με διάμεςοξ ΑΑ΄ . Μονάδες 7

ΘΔΜΑ Δ
Δίμεςαι η ενίρχρη x2  y 2  4 x  4 y  5  0 , 0    2 .
Δ1. Να απξδείνεςε όςι για κάθε θ η ενίρχρη ασςή παοιρςάμει κύκλξ, ςξσ ξπξίξσ μα
ποξρδιξοίρεςε ςξ κέμςοξ και ςημ ακςίμα.
Μονάδες 9
Δ2. Να απξδείνεςε όςι για ςιπ διάτξοεπ ςιμέπ ςξσ θ ςα κέμςοα ςχμ παοαπάμχ κύκλχμ
βοίρκξμςαι ρε κύκλξ με κέμςοξ Ο(0,0) και ακςίμα ο =2.
Μονάδες 9
Δ3. Αμ θ=0 και Μ ρημείξ με ρσμςεςαγμέμεπ Μ(3,5),
α) Να απξδείνεςε όςι ςξ ρημείξ Μ(3,5) είμαι ενχςεοικό ςξσ κύκλξσ .
Μονάδες 3
β) Να βοείςε ςιπ ενιρώρειπ ςχμ εταπςόμεμχμ ςξσ κύκλξσ πξσ άγξμςαι από ςξ ρημείξ
Μ(3,5).
Μονάδες 4
ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!
1. Σηελ θόιια ζαο λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εκεξνκελία, εμεηαδόκελν κάζεκα). Να μην ανηιγράψεηε ηα ζέκαηα ζηελ
θόιια. Τα ζρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε κπνξείηε λα ηα ζρεδηάζεηε και κε κνιύβη.
2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ, ακέζσο κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Καμιά άλλη ζημείωζη
δεν επιηρέπεηαι να γράψεηε. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ηελ θόιια θαη ηα θσηναληίγξαθα.
3. Να απαληήζεηε ζηην κόλλα ζας ζε όλα ηα ζέκαηα.
4. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή.
5. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Δύν (2) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.
6. Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: κηζή ώξα από ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο.

Ο ΔΙΔΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΣΗΓΗΤΗΣ

