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ΘΕΜΑ 1ο 
Α.1. Αν α  = (x1, y1) και β = (x2, y2)  δυο διανύσµατα του καρτεσιανού 
επιπέδου, να γράψετε τις συντεταγµένες των παρακάτω διανυσµάτων: 
  α+ β  και   λα  + µβ,   µε   λ, µ   πραγµατικούς αριθµούς. 

Μονάδες 3 
Α.2. Αν Α(x1, y1)  και Β(x2, y2)  δυο σηµεία του καρτεσιανού επιπέδου και 
(x,y) οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ, να αποδείξετε ότι:    
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Μονάδες 6,5 
Α.3. Αν Α(x1, y1)  και Β(x2, y2) δυο σηµεία του καρτεσιανού επιπέδου,   να   
γράψετε τις σχέσεις που δίνουν τις συντεταγµένες του διανύσµατος ΑΒ  και 
την απόσταση (ΑΒ) των σηµείων Α και  Β. 

Μονάδες 3 
Β.1. Στη Στήλη Α δίνονται οι συντεταγµένες δυο σηµείων του   καρτεσιανού   
επιπέδου   και   στη   Στήλη   Β   οι συντεταγµένες του διανύσµατος ΑΒ  και 
η απόσταση (ΑΒ) των σηµείων Α και Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας τα 
γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης Β 
που αντιστοιχεί στη, σωστή απάντηση. 

Στήλη Α Στήλη Β 
α. Α(1,3) και Β(-2,5) 1. ΑΒ  = (-3,2) και (ΑΒ) = 15  
β. Α(2,-1) και Β(2,-3) 2. ΑΒ  = (0,-2) και (ΑΒ) = 2 
γ. Α(4,-3) και Β(6,-3) 3. ΑΒ  = (-3,2) και (ΑΒ) = 13  

 4. ΑΒ  = (2, 0)   και (ΑΒ) = 2 
Μονάδες 6 

Β.2. Να   γράψετε   στο   τετράδιο   σας   το   γράµµα  που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. Αν Κ (x1, 6) και Λ (-9, y2) δυο σηµεία του καρτεσιανού 
επιπέδου και (-5, 4) οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΚΛ, τότε: 
Α:   x1 = 1    και  y2 = -2      Β: x1 = -1 και  y2 = 2 
Γ:   x1 = -3   και  y2 =  2             ∆: x1 = 4  και  y2 = 5 
Ε:   κανένα από τα προηγούµενα 

Μονάδες 6,5 
 



 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
Αν  α   είναι   ένας  άρτιος  ακέραιος αριθµός,  να  αποδείξετε ότι: 
α.     (α+1)2 - 1 = 4λ,    όπου λ ακέραιος αριθµός. 

Μονάδες 10 

β. 
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= µ , οπού µ ακέραιος αριθµός. 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
∆ίνεται  το  σηµείο  Α(2,1)  του  καρτεσιανού  επιπέδου Oxy. 
α.   Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΟΑ. 

Μονάδες 5 
β. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) που διέρχεται από το σηµείο Α και 
είναι κάθετη στην ευθεία ΟΑ. 

Μονάδες 7 
γ. Η ευθεία (ε) τέµνει τον άξονα x'x στο σηµείο Β. Να βρείτε την εξίσωση 
του ύψους του τριγώνου ΟΑΒ που διέρχεται από την κορυφή Α. 

Μονάδες 6  
δ.   Να βρείτε το εµβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ. 
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ΘΕΜΑ 4ο 
 
α.   ∆ίνεται η εξίσωση     (x-1) (x-3) + (y-3) (y-5) = 0. Να   αποδείξετε   ότι   
η   εξίσωση   αυτή   παριστάνει κύκλο και να βρείτε το κέντρο και την 
ακτίνα του. 

Μονάδες 8 
β. Σε τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, µε καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων 
Oxy τα σηµεία Α(1,3),  Β(3,3),  Γ(3,5) και  ∆(1,5)  παριστάνουν τις θέσεις 
τεσσάρων δήµων. Να αποδείξετε  ότι µπορεί να χαραχθεί περιφερειακός  
κυκλικός  δρόµος  που   να διέρχεται από τους τέσσερις δήµους. 

Μονάδες 7 
γ. Αν θεωρήσουµε ότι στο ίδιο σύστηµα αξόνων του ερωτήµατος β, οι 
συντεταγµένες ενός αυτοκινήτου Κ για κάθε χρονική στιγµή t (t > 0) είναι  
 ( t, t + 2), να βρείτε αν η γραµµή, στην οποία κινείται το αυτοκίνητο Κ, 
συναντά τον κυκλικό περιφερειακό δρόµο και αν ναι, σε ποια σηµεία; 
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