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Ονοματεπώνυμο:                                

Μάθημα:              Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού Β’ Λυκείου 

Υλη:     Ευθεία –Κύκλος 

Επιμέλεια διαγωνίσματος: Νάσος Καναβάκης – Αντώνης Λουτράρης –  

                        Αγγελική Μαντζοπουλου-Μαριτινά Πιστικίδη 

Αξιολόγηση :   …………………………………………………………… 

                                                                                      Διάρκεια διαγωνίσματος 3 ώρες 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α.1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση εφαπτομένης κύκλου με κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ στο σημείο 

Μ(x1,y1) είναι xx1+yy1=ρ2 

10 Μονάδες 

A.2 Τι πρέπει να ισχύει έτσι ώστε η εξίσωση της μορφής x2+y2+Ax+By+Γ=0 να είναι κύκλος ; 

Ποιο θα είναι το κέντρο του κύκλου και ποια η ακτίνα ; 

5 Μονάδες  

 

Α.3. Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση. 

(α) Αν μια ευθεία ε είναι παράλληλη στον άξονα x’x,τότε έχει συντελεστή διεύθυνσης μηδέν. 

(β) Αν οι ευθείες ε1 και ε2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης λ1 και λ2 τότε αν η ευθεία ε1 είναι κάθετη 

στην ευθεία ε2 τότε 1+λ1λ2=0 . 

(γ) Ένας κύκλος λέγεται μοναδιαίος ,όταν έχει ακτίνα ρ=1. 

(δ) Η εξίσωση της ευθείας που τέμνει τον άξονα y’y στο σημείο Α(0,β) και έχει συντελεστή 

διεύθυνσης λ είναι y=βx+λ. 

(ε) Κάθε ευθεία του επιπέδου έχει εξίσωση της μορφής Αx+Βy+Γ=0 με Α≠0 και Β≠0. 
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5 x 2 = 10 Μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

 

Δίνονται οι ευθείες : ε1: 3x+y+3=0 και ε2 : x+2y-4=0 

  B.1. Να βρείτε, της συντεταγμένες του σημείου τομής Α των ευθειών ε1 και ε2 . 

Μονάδες 10 

 Β.2. Αν η ευθεία ε1 τέμνει τον άξονα y’y στο σημείο Β και η ευθεία ε2 τέμνει τον άξονα χ’χ στο 

σημείο Γ τότε: 

(a) Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Β και Γ  

 Μονάδες 8 

(β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Β και Γ έχει εξίσωση την :                     

                                                                   3x-4y-12=0 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Δίνεται ένα τρίγωνο με κορυφές Α(2λ-1,3λ+2) ,Β(1,2) και Γ(2,3) όπου λ∈ ℝ με λ≠ 2. 

Γ.1. Να αποδείξετε ότι το σημείο Α κινείται σε ευθεία ,καθώς το λ μεταβάλλεται στο ℝ. 

Μονάδες 8 

Γ.2. Εάν λ=1 να βρείτε : 

 Α) το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 

 

 Β) την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο την κορυφή Α(1,5) και εφάπτεται στην ευθεία ΒΓ 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνεται η εξίσωση x2+y2-2xσυνθ-2yημθ-1=0,  0≤ θ ≤ 2𝜋. 

Δ.1. Να αποδείξετε ότι για κάθε θ η εξίσωση αυτή παριστάνει κύκλο ,του οποίου να προσδιορίσετε 

το κέντρο και την ακτίνα. 

Μονάδες 8 

Δ.2. Αν θ=
𝜋

2
 να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο Μ(1,2). 

Μονάδες 7 

Δ.3. Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του θ τα κέντρα των παραπάνω κύκλων βρίσκονται 

σε κύκλο με κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ=1. 

Μονάδες 10 

 

                                 

 

                                            «Αν οι αριθμοί δεν είναι όμορφοι, δεν ξέρω τι είναι όμορφο». 

                                                                                   Καλή επιτυχία 

 

 


