Ονομαηεπώνςμο:
Μάθημα:

Μαθημαηικά Πποζαναηολιζμού Β Λςκείος

Υλη: Γιανύζμαηα-Δςθεία
Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:
Αξιολόγηζη :
ΘΔΜΑ Α
Α1. Αν A( x1 , y1 ) , B( x2 , y2 ) είναι δύο ζημεία ηος επιπέδος και Μ(x,y) είναι ηο μέζο
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ηος ΑΒ, να αποδείξεηε όηι:




Α2. Τι ονομάζεηαι εζωηεπικό γινόμενο δύο διανςζμάηων   
Α3. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ αν είναι ζωζηέρ ή λάθορ:


1. Αν Ο είναι ένα ζημείο αναθοπάρ ηόηε για κάθε διάνςζμα AB ιζσύει
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2. Ιζσύει όηι



 





 





3. Αν    ηόηε ιζσύει όηι





     

4. Αν δύο διανύζμαηα είναι μεηαξύ ηοςρ κάθεηα, ηόηε ηο εζωηεπικό ηοςρ γινόμενο
ιζούηαι με μηδέν.
5. Αν δύο εςθείερ είναι μεηαξύ ηοςρ κάθεηερ, ηόηε ηο γινόμενο ηων ζςνηελεζηών ηων
διεςθύνζεων ηοςρ ιζούηαι με -1.
Μονάδερ:9+6+10=25

ΘΔΜΑ Β
Γίνεηαι παπαλληλόγπαμμο ΑΒΓΓ και έζηω Δ ηο μέζο ηηρ ΒΓ και Ε ηο μέζο ηηρ ΓΔ.
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Β1. Να γρϊψετε τα διανύςματα A  AZ ωσ γραμμικούσ ςυνδυαςμούσ των
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Β2. Να αποδεύξετε ότι

Β3. Αν το ΑΒΓΔ εύναι τετρϊγωνο με πλευρϊ α=4, να υπολογύςετε το εςωτερικό γινόμενο




AE A
Μονάδες:8+8+9=25

ΘΕΜΑ Γ
Δύνεται τρύγωνο ΑΒΓ του οπούου η κορυφό Α ϋχει ςυντεταγμϋνεσ Α(1,3) και τα ύψη ΒΔ
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και ΓΕ ϋχουν εξιςώςεισ BΔ:y=-x-1 και ΓΕ:
Γ1. Να βρεύτε την εξύςωςη τησ πλευρϊσ ΑΒ
Γ2. Να βρεύτε την εξύςωςη τησ πλευρϊσ ΑΓ
Γ3. Αν οι ςυντεταγμϋνεσ τησ κορυφόσ Β εύναι Β(0,-1) και τησ κορυφόσ Γ εύναι Γ(-1,1) να
βρεύτε την εξύςωςη τησ ευθεύασ που διϋρχεται από το ςημϋιο Κ(1,-2) και εύναι κϊθετη
ςτην πλευρϊ ΒΓ.
Μονάδες: 7+7+11=25

ΘΕΜΑ Δ
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Έςτω δύο διανύςματα  ,  τϋτοια ώςτε
. Αν για το












διϊνυςμα u ιςχύει u  3  2  τότε:
 

 

Δ1. Να υπολογύςετε τα γινόμενα       u



Δ2. Να βρεύτε το μϋτρο του u




Δ3. Να βρεύτε τη γωνύα των διανυςμϊτων   u
Μονάδες:8+9+8=25

