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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 
Α. ∆ίνονται δύο σηµεία Α(x1, y1) και Β(x2, y2) του  καρτεσιανού επιπέδου   και 

υποθέτουµε ότι (x, y) είναι οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ. 
 Να αποδείξετε ότι ισχύει: 
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 x x
  x 21 +=  και   
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y  y
 y  21 += . 

Μονάδες 15  
 
Β. Στις επόµενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό τους (Β.1, Β.2, 

Β.3 και Β.4) και, δίπλα ακριβώς, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
(Λ), αν αυτή είναι λανθασµένη.    
1. Η εξίσωση Αx + By + Γ = 0, όπου Α, Β, Γ ∈ ΙR  ,  παριστάνει πάντοτε 

ευθεία γραµµή  του επιπέδου.  

2. Για δύο µη µηδενικά διανύσµατα β  καια
rr

 ισχύει: 

 Αν β   α
rr

↑↑  , τότε   β α βα
rrrr

⋅=⋅ και αντιστρόφως. 

3. Σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων  Οxy µε αρχή Ο η εξίσωση x2 
= 2py  µε p ≠ 0 παριστάνει παραβολή, µε κορυφή το σηµείο Ο. 

4. Σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων  κάθε κύκλος έχει εξίσωση της 
µορφής  

 x2 + y2 + Ax + By + Γ = 0  µε Α2 + Β2 – 4Γ > 0. 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
∆ίνονται τα σηµεία Α(1, 1),  Β(2µ + 1, λ – 2), Γ(4, 0) και Μ(3, 2), όπου Μ είναι το 
µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ και µ,  λ ∈ IR  . 
α)  Να βρείτε τις συντεταγµένες του σηµείου Β. 

Μονάδες 10 

β) Να αποδείξετε ότι τα διανύσµατα  
→

ΓΜ  και 
→

 ΑΒ  είναι κάθετα. 
 Μονάδες 10 

γ) Να αποδείξετε ότι ισχύει:     ΓΒ  ΓΑ
→→

= . 

 Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 
Σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων Οxy στο επίπεδο, δίνεται η εξίσωση  

x2 + y2 – 2λx + λ2 = 5,             (1)   
όπου λ ∈ IR  . 
 
α)  Να αποδείξετε ότι για κάθε τιµή του λ η  εξίσωση (1) παριστάνει κύκλο. 

 Μονάδες 10 
 

β)  Για  λ = 1, να βρείτε τις συντεταγµένες του κέντρου και την ακτίνα του κύκλου ο 
οποίος προκύπτει από την εξίσωση (1) . 

 Μονάδες 6 
 

γ) Για  λ = 1, να βρείτε τις συντεταγµένες των κοινών σηµείων της ευθείας µε 
εξίσωση  y = x και του κύκλου ο οποίος προκύπτει από την εξίσωση (1) . 

 Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Ένα επιβατηγό πλοίο εκτελεί το δροµολόγιο Πειραιάς– Ηράκλειο Κρήτης. Σε κάθε 
χρονική στιγµή t του ταξιδιού η θέση Μ του πλοίου ως προς ένα καρτεσιανό    
σύστηµα    συντεταγµένων   Οxy   είναι:   
Μ(2 + κt, λ + 2t),  όπου   κ, λ ∈ IR.   Τη χρονική στιγµή t = 5 το πλοίο διέρχεται από το 
σηµείο Α(7, 13). 
 
α) Να βρείτε τις τιµές των κ, λ . 

Μονάδες 7  
 

β) Να αποδείξετε ότι το πλοίο διαγράφει γραµµή που βρίσκεται πάνω στην ευθεία 
(ε) : y = 2x – 1. 

Μονάδες 10 
  

γ) ΄Ενα δελφίνι κινείται παράλληλα προς το πλοίο. Να βρείτε ένα διάνυσµα µήκους 
1 κάθετο προς την ευθεία πάνω στην οποία κινείται το δελφίνι.   

Μονάδες 8 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


