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ΘΕΜΑ 10:  

Α) Να γράψετε: 

1. Τον ορισµό της παραβολής  

2. Την εξίσωση της παραβολής που έχει άξονα συµµετρίας τον y΄y και εστία ) 
2
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3. Την εξίσωση της εφαπτοµένης της παραβολής του ερωτήµατος (2) στο τυχαίο σηµείο της 
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Μονάδες 3Χ4=12 

Β) Να γράψετε τον ορισµό του κύκλου και να αποδείξετε ότι η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο το  

         σηµείο Ο ( 0 , 0 ) και ακτίνα ρ2 , είναι:  222 ρyx =+

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ 20: 

∆ίνονται τα διανύσµατα: 
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Α) Να βρείτε το       βα
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Μονάδες 5 

Β) Να βρείτε τα µέτρα των διανυσµάτων  και . u
→

v
→

Μονάδες 9 

Γ) Να υπολογίσετε τη γωνία των διανυσµάτων  και . u
→

v
→

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 30: 

∆ίνεται η έλλειψη:  1y
2

x 2
2

=+  που τέµνει τον άξονα y΄ y  στα σηµεία Β και Β΄. 

Α) Να βρείτε τις συντεταγµένες των εστιών της Ε΄ και Ε και την εκκεντρότητα της έλλειψης.  

Μονάδες 7 

Β) Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις των εφαπτοµένων στο σηµείο της έλλειψης που έχει τετµηµένη  

          είναι: 1x0 = 2y2 x:)(ε1 =⋅+  και 2y2 x:)(ε2 =⋅− . Ποιες είναι οι συντεταγµένες του  

         σηµείου τοµής των (ε1) και (ε2) ; 



Μονάδες 9 

Γ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου που ορίζεται από τις προηγούµενες εφαπτόµενες (ε1) και 

         (ε2) και την ευθεία  1x =
Μονάδες 12,5 

ΘΕΜΑ 40: 

∆ίνεται η παραβολή µε εξίσωση:  που διέρχεται από το σηµείο Α(2 , 1) yp2x2 ⋅⋅=

1. Να αποδείξετε ότι  και µετά βρείτε τις συντεταγµένες της εστίας της παραβολής. 2p =

Μονάδες 5 

2. Στα σηµεία της παραπάνω παραβολής που έχουν τεταγµένη  , να βρείτε τις εξισώσεις των 

εφαπτοµένων της και το σηµείο τοµής των εφαπτοµένων αυτών. 

1y0 =

Μονάδες 10 

3. Να βρείτε το εµβαδόν του τριγώνου που ορίζεται από τις προηγούµενες εφαπτόµενες και την 

ευθεία  1y =

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

Η  ∆ιευθύντρια 

 

 

 

 

 

Σαλταφέρου  Κυριακή 

 

Ο Εισηγητής 

 

 

 

 

Νικολαΐδης  Άρ. 
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