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Θέμα Α

Α.1 Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου με κέντρο O(0, 0)
και ακτίνα ρ στο σημείο του A(x1, y1) έχει εξίσωση xx1 + yy1 = ρ2.

Μονάδες 8

Α.2 Τι ονομάζουμε συντελεστή διεύθυνσης ευθείας ; ΄Ολες οι ευθείες έχουν
συντελεστή διεύθυνσης ; (Αιτιολογήστε την απάντηση σας)

Μονάδες 4

Α.3 Τι ονομάζεται μοναδιαίος κύκλος ;

Μονάδες 3

Α.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τε-

τράδιό σας τη λέξηΣωστό ήΛάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί

στη κάθε πρόταση.

1. Το διάνυσμα ~δ = (−B,A) είναι παράλληλο στην ευθεία Ax+By+Γ = 0.

2. Το εμβαδόν του τριγώνου ABΓ είναι ίσο με
1

2
det(
−→
AB,
−→
AΓ).

3. Η ευθεία x = 1 έχει συντελεστή διεύθυνσης 1.

4. Η εξίσωση x2 + y2 = ρ2 παριστάνει κύκλο για κάθε ρ ∈ R

1

 

                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
  



Σελίδα 2

5. ΄Ενα σημείο A(x1, y1) είναι εσωτερικό ενός κύκλου με κέντρο K(x0, y0)
και ακτίνα ρ αν ισχύει (x− x0)2 + (y − y0)2 < ρ2.

Μονάδες 10

Θέμα Β

Δίνεται τρίγωνο ABΓ με Γ(1,−3) του οποίου η πλευρά AB βρίσκεται στην
ευθεία x−7y+38 = 0 και το ύψος A∆ βρίσκεται στην ευθεία x+3y−12 = 0.

Β.1 Να αποδείξετε ότι A(−3, 5).

Μονάδες 4

Β.2 Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει η πλευρά BΓ και
να αποδείξετε ότι B(4, 6).

Μονάδες 4

Β.3 Να βρείτε τις εξισώσεις των μεσοκαθέτων των πλευρών AB και AΓ.

Μονάδες 5

Β.4 Να αποδείξετε ότι ο περιγγεγραμμένος κύκλος C του τριγώνου ABΓ
έχει εξίσωση (x− 1)2 + (y − 2)2 = 25

Μονάδες 7

Β.5 Να βρείτε την εφαπτομένη (ε) του κύκλου C στο σημείο Α καθώς και
η απόσταση του σημείου Γ από την ευθεία.

Μονάδες 5

Θέμα Γ
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Σελίδα 3

Δίνεται τρίγωνο με κορυφές τα σημεία A(2λ− 1, 3λ+ 2), B(1, 2) και Γ(2, 3) με
λ 6= −2.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι η κορυφή Α κινείται σε ευθεία της οποίας να βρείτε

την εξίσωση.

Μονάδες 4

Γ.2 Αν λ = 1, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ABΓ και στη
συνέχεια να βρείτε τον κύκλο με κέντρο το σημείο Α ο οποίος εφά-

πτεται στην ευθεία ΒΓ.

Μονάδες (3+6)

Γ.3 α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση x2+y2−2x−4y−20 = 0 παριστάνει
κύκλο (C) του οποίου να βρείτε κέντρο και ακτίνα.

Μονάδες 4

β) Να δείξετε ότι η ευθεία (ε) : 3x+ 4y + 8 = 0 τέμνει τον κύκλο
(C) σε δύο σημεία A,B και στη συνέχεια να υπολογίσετε το μήκος
της χορδής AB.

Μονάδες 8

Θέμα Δ

Δίνεται η εξίσωση (C) : x2 + y2 = 2(ηµθ)x+ 2(συνθ)y , με θ ∈ R.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αυτή παριστάνει κύκλο του οποίου να

βρείτε κέντρο και ακτίνα.

Μονάδες 6

Δ.2 Να αποδείξετε ότι καθώς το θ μεταβάλλεται στο R το κέντρο Κ του
κύκλου (C) κινείται επίσης σε έναν κύκλο (C1).

Μονάδες 6

Δ.3 Να αποδείξετε ότι η ευθεία (ε) : (ηµθ)x+ (συνθ)y = 2 εφάπτεται
στον κύκλο (C) για κάθε θ ∈ R.
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Σελίδα 4

Μονάδες 6

Δ.4 Θεωρούμε το σημείο M(3, 4). Αφού βρείτε την σχετική του θέση ως
προς τον κύκλο (C1) , να βρείτε την μέγιστη και την ελάχιστη απόσταση
του Μ από τον κύκλο (C1).

Μονάδες 7

Καλή Επιτυχία !
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