Ονομαηεπώνςμο:
Μάθημα: Μαθημαηικά Β Λςκείος
Υλη: ΚΕΦ1&2
Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ: Γαλεπάκη Σηέλλα
Αξιολόγηζη :

ΘΕΜΑ Α
Α1.Να αποδείξετε ότι θ ευκεία που διζρχεται από το ςθμείο A(x 0 ,y0 ) και ζχει ςυντελεςτι
διεφκυνςθσ λ ζχει εξίςωςθ  : y  y0  (x  x 0 ) .(4 μονάδες)
A2.i) Έςτω ζνα ςθμείο (x0 ,y0 ) . Να γράψετε τθν εξίςωςθ τθσ ευκείασ (ε) που διζρχεται
από το Α και είναι:
α) παράλλθλθ ςτον άξονα yy
β) παράλλθλθ ςτον άξονα x x (3+3 μονάδες)


ii) Έςτω δφο μθ – μθδενικά διανφςματα  και  . Με αρχι το Ο παίρνουμε τα
 
 


διανφςματα OA   και OB   . Τι ονομάηουμε γωνία των  και  .(3 μονάδες)


iii)Έςτω δφο διανφςματα  και  . Τι ονομάηεται γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των


διανυςμάτων  και  .(2 μονάδες)

Α3. Να χαρακτθρίςετε με τθ λζξθ Σωςτό ι Λάκοσ τισ παρακάτω προτάςεισ:
 
 
 
i) Έςτω  , δφο μθ μθδενικά διανφςματα. Τότε ιςχφει ότι:  / /  det  ,  0 .
 
1
ii) Έςτω τρίγωνο ΑΒΓ. Τότε το εμβαδό του είναι (ΑΒΓ) = det  ,  .
2
 
   


iii) Έςτω  , δφο διανφςματα για τα οποία ιςχφει ότι    . Τότε      0 .

iv) Δίνεται θ ευκεία (ε) με εξίςωςθ Αx+Βy+Γ=0. Τότε το διάνυςμα   (, ) είναι
παράλλθλο ςτθν ευκεία (ε).
 
v) Ισχύει ότι: 2i  3j  0 (10 μονάδες)

 





ΘΕΜΑ Β
Δίνονται τα ςθμεία Α(2, 9) , Β(-6, 15) , Γ(4, -5).
i) Να βρείτε τθν εξίςωςθ τθσ πλευράσ ΑΒ.(5 μονάδες)

ii) Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ του ςθμείου Γ από τθν πλευράσ ΑΒ.(5μονάδες)
iii) Να υπολογίςετε τθν εξίςωςθ του φψουσ ΒΔ και τθσ διαμζςου ΑΜ.(10 μονάδες)
iv) Να υπολογίςετε το εμβαδό του τριγϊνου ΑΒΓ.(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ

Δίνονται τα ςθμεία Α(1, -1), Β(2, 2) και Γ(μ-1, 3μ-2) , μ  R.
i) Να δείξετε ότι το Γ κινείται ςε ευκεία τθν οποία και να βρείτε (5 μονάδες)
ii) Να δείξετε ότι για κάκε μ  R τα ςθμεία Α, Β, Γ είναι κορυφζσ τριγϊνου με ςτακερό
εμβαδό.(10 μονάδες)
iii) Να βρεκεί θ εξίςωςθ τθσ ευκείασ που διζρχεται από το ςθμείο Β και από τθν οποία το
ςθμείο Α απζχει απόςταςθ ίςθ με 1.(10 μονάδες)

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται θ εξίςωςθ: (2x    2)  (x   5)  0,  (1).
i) Αποδείξετε ότι για κάκε   θ (1) παριςτάνει ευκεία.
(6 Μονάδες)
ii) Αποδείξετε ότι όλεσ οι ευκείεσ που ορίηονται από τθ παραπάνω εξίςωςθ διζρχονται από
το ίδιο ςθμείο. (9 Μονάδες)
iii)Να βρείτε τθν ευκεία ε που ορίηεται από τθ παραπάνω εξίςωςθ και είναι κάκετθ ςτθν
ευκεία n: x  2  1  0 και ςτθ ςυνζχεια να βρείτε το ςθμείο τθσ ε που βρίςκεται
πλθςιζςτερα ςτθν αρχι των αξόνων.
(10 Μονάδες)

