
Diagonisma  1ο 

Θέμα 1ο   

α. Να δείξτε ότι zεI αν και μόνο αν zz
___

−= .(μορ.10) 

β.  Να απαντήστε αν είναι σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) οι παρακάτω προτάσεις:(μορ.40) 

i. Αν για τον μιγαδικό z=x+yi ,x,yεR  ισχύει z=0⇔  x=0 ή y=0.   
ii. Αν για τον μιγαδικό z=x+yi ,x,yεR  ισχύει z≠0 ⇔  x≠0 και  y≠0.   

iii. Αν  z1,z2εC τότε  Re(z1z2)=Re(z1)Re(z2). 
iv. Ισχύει  ii 2v4 −=+ με νεΝ. 
v. Αν zεI τότε z2≤0. 

vi. Για κάθε zεC ισχύει )zIm(i2zz =+
−

. 

vii. Ο αριθμός 21 zz +  εκφράζει την απόσταση των εικόνων των z1,z2 στο επίπεδο. 

viii. Αν για τον μιγαδικό z ισχύει 5z4 ≤≤ , τότε υποχρεωτικά είναι 4zmin =  και 

5zmax = . 

ix. Οι αριθμοί i)i1)(i1(z 911 ++= και 2)i1(w −= έχουν τις εικόνες τους συμμετρικές ως 
προς τον άξονα ψ΄ψ. 

x. Αν zεI τότε 0zz 22 =+ . 

xi. Για κάθε μιγαδικό z ισχύει 
__

2 zzz = . 

xii. Αν για τον μιγαδικό z ισχύει Re(z)+Im(z)=0, τότε η εικόνα του z ανήκει στην 
διχοτόμο του δεύτερου  και τέταρτου τεταρτημορίου. 

xiii. Αν για τον μιγαδικό z=x+yi ,x,yεR  ισχύει x2+(y-1)2=4 τότε 2iz =+ . 

xiv. Αν η εικόνα του 22 izw +=  είναι η αρχή των αξόνων, τότε η εικόνα του z  ανήκει 
στον μοναδιαίο κύκλο. 

xv. Οι εικόνες των z−  και 
___

z−  είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα ψ΄ψ. 

xvi. Αν z1,z2 εC* με 12 izz −≠ , τότε η εικόνα του αριθμού ___

2

___

1

21

ziz

ziz
w

+

−
= κινείται στον 

μοναδιαίο κύκλο. 
xvii. Αν για τον μιγαδικό z ισχύει Re2(z)=Im2(z), τότε η εικόνα του z ανήκει στην 

διχοτόμο του πρώτου  και τρίτου τεταρτημορίου. 
xviii. Για τον μιγαδικό z=x+yi ,x,yεR  ισχύει Re (z2)= x2+y2. 

xix. Αν για τον μιγαδικό z ισχύει iziz 22 +=− ,τότε z2 εR. 

xx. Αν για τον μιγαδικό z ισχύει 3z = , τότε 8i43z ≤+− . 

Θέμα 2ο   (μορ.50) 
α. Έστω οι μιγαδικοί  z1=α+βi, z2=β+αi, z3=α-iz1, α,βεR με β+2α≠0. 
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i. Να δείξτε ότι  Re2(z3)≥4 Re(z1)Re(z2). 
ii. Να δείξτε ότι η εικόνα του αριθμού z3- z1 κινείται σε ευθεία (ε) και να βρεθεί η 

εξίσωσή της. 
iii. Να βρεθεί η απόσταση της εικόνας του z2 από την (ε). 

β. Έστω οι μιγαδικοί  z,w για τους οποίους ισχύει 0z,
z
4zw ≠+=  και η εικόνα του z 

κινείται στον κύκλο χ2+ψ2=4. Να δείξτε ότι η εικόνα του w κινείται σε ευθύγραμμο τμήμα. 

Θέμα 3ο  (μορ.50) 

α. Έστω οι μιγαδικοί  z,w για τους οποίους ισχύει 0z,
z
1z3w ≠+=  και η εικόνα του z 

κινείται στον μοναδιαίο κύκλο.  

i. Να δείξτε ότι η εικόνα του w κινείται σε έλλειψη. 

ii. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος της εικόνας του w
___

. 

iii. Να δείξτε ότι ισχύει 4ww
___

≤− . 

β. Έστω ο μιγαδικός  z για τον οποίο ισχύει z2+iz-1=0.  Να δείξτε ότι: 

i. z≠0, z3=-i και z4-z2+1=0. 

ii. Ο αριθμός i1
iz

i1
izu

___

−
−

+
= είναι πραγματικός. 

iii. Ο αριθμός 1z
z

z1

zu 2

2___

2__

2

−
−

+
=  έχει την εικόνα του στην ευθεία (ε):χ=-1. 

Θέμα 4ο  (μορ.50) 
α.  Έστω ο μιγαδικός  z για τον οποίο ισχύει 1iz,1zi2 ≤−=+  . 

i. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο της εικόνας του z.  
ii. Να δείξτε ότι 3z1 ≤≤  . 

iii. Να δείξτε ότι 0
1zz

zi4z
2

3

<
++

−
 . 

β.  Έστω ο μιγαδικός  z για τον οποίο ισχύει iz,)iz()i2()iz( 2
__

35 −≠−=+  . 

i. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο της εικόνας του z.  
ii. Ποιος από τους z έχουν το ελάχιστο και μέγιστο μέτρο. 

iii. Να δείξτε ότι ο αριθμός w=(z+i)7 είναι φανταστικός. 

 




