
 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – B΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

KYΡIAKH 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

 

ΘΕΜΑ  Α 

Α 1.   Αν Μ είναι το μέσο του τμήματος ΑΒ και Ο είναι τυχαίο σημείο αναφοράς, να 
αποδείξετε ότι:  



ΟΑ ΟΒ

ΟΜ
2

 

                                                                                                                           Μονάδες 5 

Α 2.   Τι ονομάζεται γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων α  και β  ; 

Μονάδες 5 

Α 3.   Να αποδείξετε ότι αν τα διανύσματα  1 1,x y   και  2 2,x y   έχουν 

συντελεστές διεύθυνσης 1  και 2  αντιστοίχως τότε     1 2/ /     . 

Μονάδες 5 

Α 4.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 
α.  Αν   α β α β  τότε τα ,α β  είναι συγγραμμικά. 

β.  Αν α β  τότε α β .  

γ.  Αν ΑΒ ΒΑ τότε τα Α και Β ταυτίζονται.  

δ.  Αν 
3
5

     τα διανύσματα   και   είναι αντίρροπα.                                    

ε.   Αν κα λβ , με ,κ λ  και ,α β  μη συγγραμμικά , τότε   0κ λ  
Μονάδες 10 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – B΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑ  Β 
 
Δίνονται τα διανύσματα    2 21, 1u x y  και   2 ,2v y x . Αν u v , να βρείτε:                                                 

 
 
Β 1. Τις τιμές των x και y. 

Μονάδες 5 
 
Β 2. Toν συντελεστή  διεύθυνσης  του  u . 

Μονάδες 10 
 

Β 3. Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζουν τα  u  και u   με τον άξονα x΄x. 
 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ  Γ 
 
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα διανύσματα α  και β . Αν  ΑΒ 2α β  ,  ΑΓ 5α β  και 

Δ είναι σημείο του χώρου τέτοιο ώστε  ΑΔ 11 5α β , να αποδειχθεί ότι  
 
Δ 1.  Τα σημεία Β, Γ και Δ είναι συνευθειακά. 

Μονάδες 10 
 

Δ 2. ΒΔ = 3ΒΓ 
Μονάδες 10 

 
Δ 3. Τα διανύσματα α  και β  είναι μη συγγραμμικά.  Να αποδείξετε ότι  

ΑΔ/ /ΑΓ  
Μονάδες 5  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – B΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Δίνονται τα σημεία  Α 1,2  ,  Β 3, 4  και Γ, για το οποίο ισχύει  

 ΟΓ ΑΒ 3ΑΓ  
όπου Ο η αρχή των αξόνων.  
 
Γ 1. Να βρεθούν οι συντεταγμένες του σημείου  Γ. 

Μονάδες 5 
 

Γ 2. Να δείξετε ότι τα σημεία Α,Β και Γ είναι κορυφές τριγώνου 
Μονάδες 5 

 
Γ 3. Να βρεθεί το μήκος της διαμέσου ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ 

Μονάδες 10 
 
Γ 4.   Να βρεθεί το συμμετρικό σημείο Β΄ της κορυφής Β ως προς το μέσον της πλευράς 
         ΑΓ  του τριγώνου ΑΒΓ. 
 

 Μονάδες 5 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 

αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας 

παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
7. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.  

 
                                            ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
             ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 


