
ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: 4           
 

ΘΕΜΑ 1ο 
1.Α. Έστω P(x) ένα πολυώνυµο του x και 

ρ ένας πραγµατικός αριθµός. Αν π(x) 
είναι το πηλίκο και υ(x)  το υπόλοιπο 
της διαίρεσης του πολυωνύµου P(x) µε 
το πολυώνυµο (x-ρ), τότε : 

α) Να γράψετε την ταυτότητα της 
διαίρεσης του P(x) µε το (x-ρ). 

Μονάδες 2,5 
β) Το υπόλοιπο υ(x) είναι : 

Α. Πάντοτε πολυώνυµο ίδιου βαθµού µε 
το P(x). 

Β. Πολυώνυµο πρώτου βαθµού. 
Γ. Σταθερό πολυώνυµο. 
∆. Πάντοτε το µηδενικό πολυώνυµο. 

Μονάδες 5 
γ) Να δείξετε ότι το υπόλοιπο της 

διαίρεσης του πολυωνύµου P(x) µε το 
(x-ρ) είναι ίσο µε την τιµή του 
πολυωνύµου για x=ρ. Είναι δηλαδή 
υ=Ρ(ρ). 

Μονάδες 5 
 

1.Β. Έστω το πολυώνυµο Ρ(x) = k2x3 – 3kx2 
+ kx + 1, 

 όπου k πραγµατικός αριθµός. Για ποια 
από τις παρακάτω τιµές του k το 
υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(x) µε το 
(x-1) είναι ίσο µε το µηδέν. 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Α. k = 0, B. k = -1, Γ. k = 1,  
∆. k = 2, Ε. k = -2 

Μονάδες 12,5 
ΘΕΜΑ 2o 
Έστω γεωµετρική πρόοδος της οποίας ο 
τρίτος όρος είναι ίσος µε 16 και ο 
έκτος όρος είναι ίσος µε 2. 

α) Ο πρώτος όρος α1 και ο λόγος λ της 
γεωµετρικής προόδου είναι :  

 
Α. α1 = 64 και λ = - 1/2 
Β. α1 = -

64 
και λ = - 1/2 

Γ. α1 = 64 και λ =  1/2 
∆. α1 = 32 και λ =  1/2 

Μονάδες 9 
 
β) Να βρείτε τον δέκατο  όρο της 

γεωµετρικής προόδου. 
Μονάδες 9 

 
γ) Να βρείτε το άθροισµα των άπειρων όρων 

της γεωµετρικής προόδου. 
Μονάδες 7 

 
 ΘΕΜΑ 3ο 
α) Να αποδείξετε ότι : ηµ6x + ηµ4x 

=2ηµ5xσυνx 
Mονάδες 10 

β) Να λύσετε την εξίσωση: ηµ6x + ηµ4x + 
4ηµ5x = 0 

Mονάδες 15 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Η τιµή αγοράς ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή είναι µεγαλύτερη από 620 
χιλιάδες δραχµές και µικρότερη από 640 
χιλιάδες δραχµές. 
Κατά την αγορά συµφωνήθηκαν τα εξής : 

• Να δοθεί προκαταβολή 120 χιλιάδες 
δραχµές. 

• Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού να 
γίνει σε 10 µηνιαίες δόσεις. 

• Κάθε δόση να είναι µεγαλύτερη από την 
προηγούµενη κατά ω χιλιάδες δραχµές, 
όπου ω θετικός ακέραιος. 

• Η τέταρτη δόση να είναι 48 χιλιάδες 
δραχµές. 

 
α) Να εκφράσετε το ποσό της πρώτης δόσης 

ως συνάρτηση     του ω. 
 Μονάδες 5 

β) Να εκφράσετε την τιµή αγοράς ως 
συνάρτηση     του ω. 

Μονάδες 5 
γ) Να βρείτε την τιµή του ω. 

 Μονάδες 5 
δ)  Να βρείτε το ποσό της τελευταίας 

δόσης. 
Μονάδες 5 

ε) Να βρείτε την τιµή αγοράς του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Μονάδες 5 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Σηµείωση : Για τις ερωτήσεις 1.Α.β), 
1.Β. και 2.α) να γράψετε τον αριθµό της 
κάθε ερώτησης στο τετράδιό σας και δίπλα 
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). 
Τα θέµατα  δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος 
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : ∆ύο (2) ώρες µετά 
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΑΛΓΕΒΡΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (3) 

 
ΘΕΜΑ 1ο  

Α.1.Να γράψετε τον τύπο που δίνει το νιοστό όρο αν µ ιας 
αριθµητικής προόδου (αν), που έχει πρώτο όρο α1 και διαφορά ω. 

 Μονάδες 3 
Α.2.Να γράψετε τη σχέση µεταξύ των πραγµατικών αριθµών 

α,β,γ έτσι, ώστε οι αριθµοί αυτοί, µε τη σειρά που σας δίνονται, να 
είναι διαδοχικοί όροι αριθµητικής προόδου.   Μονάδες 3 

A.3.Nα αποδείξετε ότι το άθροισµα Sν των πρώτων ν όρων µ ιας 
γεωµετρικής προόδου (αν), που έχει πρώτο όρο α1 και λόγο λ≠1, 

είναι:  Sν=α1 1λ
1λ 

ν

−
−

⋅           Mονάδες 6,5 

 
Β.1. Στη Στήλη Α δίνεται ο πρώτος όρος α1 και η διαφορά ω 

τριών αριθµητικών προόδων και στη Στήλη Β ο νιοστός όρος αν 
τεσσάρων αριθµητικών προόδων. Να γράψετε στο τετράδιό σας το 
γράµµα της Στήλης Α  και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της 
Στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό νιοστό όρο. 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

α.  α1=1, ω=-2 1.   αν=-ν 
β.  α1=0, ω=3 2.   αν=4ν-3 
γ.  α1=-1,ω=-1 3.   αν=3-2ν 
 4.   αν=3ν-3 

Μονάδες 6 
 

Β.2.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας 
στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 
α. O ι αριθµοί -5,5,15, µε τη σειρά που σας δίνονται, είναι 

διαδοχικοί όροι αριθµητικής προόδου. 
β. Ο εικοστός όρος της αριθµητικής προόδου  10, 7, 4, . . . είναι 

ίσος µε 20. 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

γ. Σε κάθε αριθµητική πρόοδο (αν) για τους όρους της α2,α4,α6 
ισχύει η σχέση 2α4=α2+α6 Μονάδες 4,5 

 
Β.3.Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη 

σωστή απάντηση. 
Aν σε µ ια γεωµετρική πρόοδο ο πρώτος όρος είναι ίσος µε 1 και 

ο λόγος ίσος µε 2, τότε το άθροισµα των πρώτων ν όρων της είναι 
ίσο µε: 

 

Α.  
2

12 
ν −

,  Β. 2ν-1,  Γ. 2ν -1,  ∆. 1-2ν,  Ε. Κανένα από τα 

προηγούµενα. Μονάδες 2 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
∆ίνεται το πολυώνυµο  P(x)=αx3+(β-1)x2-3x-2β+6, όπου α,β  
πραγµατικοί αριθµοί. 
α) Αν ο αριθµός 1 είναι ρίζα του πολυωνύµου P(x) και το 

υπόλοιπο της διαίρεσης του P(x) µε το x+1 είναι ίσο µε 2, τότε να 
δείξετε ότι α=2 και β=4.  
β) Για τις τιµές των α και β του ερωτήµατος α), να λύσετε την 

εξίσωση P(x)=0.  
 

ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=2ηµxσυνx-2ηµ2x-4συν2x, όπου x 

πραγµατικός αριθµός. 
α) Να µετατρέψετε τη συνάρτηση f στη µορφή f(x)=ρηµ(2x+φ)+k,  
όπου ρ,φ,k πραγµατικοί αριθµοί και ρ>0.  Μονάδες 9 
β)Να βρείτε για ποιες τιµές του x η συνάρτηση f παίρνει τη µέγιστη  
τιµή και ποια είναι αυτή.     Μονάδες 6 

γ) Να λύσετε την εξίσωση f(x)-f  
4
πx 





 + = 2  στο διάστηµα [0,π]. 

 Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
Ένας πληθυσµός βακτηριδίων τριπλασιάζεται σε αριθµό κάθε µ ια 

ώρα. 
A.  Αν αρχικά υπάρχουν 10 βακτηρίδια, να βρείτε το πλήθος των 
βακτηριδίων ύστερα από 6 ώρες.  
B. Στο τέλος της έκτης ώρας ο πληθυσµός των βακτηριδίων 

ψεκάζεται µε µ ια ουσία, η οποία σταµατά τον πολλαπλασιασµό 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

τους και συγχρόνως προκαλεί την καταστροφή 33⋅10  βακτηριδίων 
κάθε ώρα.  

B.1. Να βρείτε το πλήθος των βακτηριδίων  που αποµένουν 20 
ώρες µετά τον ψεκασµό.  Μονάδες 8 

B.2. Μετά από πόσες ώρες από τη στιγµή του ψεκασµού θα 
καταστραφούν όλα τα βακτηρίδια;  

Μονάδες 8 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε 
στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµ ιά άλλη 
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το 
πέρας της εξέτασης. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΑΛΓΕΒΡΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α.1. Έστω η πολυωνυµική εξίσωση  
ανxν

 + αν-1 xν-1 + ... + α1 x + α0 = 0,  
 µε ακέραιους συντελεστές. Αν ο ακέραιος ρ 

≠ 0 είναι ρίζα της εξίσωσης, να 
αποδείξετε ότι ο ρ είναι διαιρέτης του 
σταθερού όρου α0. 

Μονάδες 6,5 
 
 

Α.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
 Έστω πολυώνυµο Ρ(x) και ρ ένας 

πραγµατικός αριθµός. Αν το Ρ(x) έχει 
παράγοντα το x−ρ και π(x) είναι το πηλίκο 
της διαίρεσης του Ρ(x) µε το x−ρ, τότε: 
 
α. Ρ(x) = (x − ρ) π(x) + 1 
 
β. π(x) = (x − ρ) P(x) 
 
γ. ο βαθµός του υπολοίπου της διαίρεσης 

του Ρ(x) µε το x-ρ είναι ίσος µε µηδέν 
 
δ. Ρ(ρ) = 0. 
    

Μονάδες 6 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την 
ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
 
α. Η εξίσωση 3x3 − 5x + 6 = 0 έχει ρίζα 

το 4 .   
 
β.   Η εξίσωση 4x4 + 5x2 + 7x + 4 = 0 

έχει ρίζα το 2 . 
 
γ. Η εξίσωση 6x6 − 3x3 + 2x2 − x + 2 = 0 

δεν έχει ρίζα το − 3 . 
Μονάδες 6 

 
Β.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Το πολυώνυµο P(x) = (4x + 5)2004 + x2001 
έχει παράγοντα το:    

 α. x + 1    β.   x − 1      γ. x       
δ. x +  

4
5 .    

 Μονάδες 6,5 
  

ΘΕΜΑ 2ο 
Για τη γωνία α ισχύει ότι  
 

5 συν2α − 14 συνα − 7 = 0 . 
 

α. Να δείξετε ότι συνα = −
5
3   . 

Μονάδες 10  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β.  Αν επιπλέον ισχύει π
2

3π  α  ≤≤  , να 
υπολογίσετε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς 
ηµ2α, συν2α και εφ2α. 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ 3ο 
Ο τρίτος όρος µιας αριθµητικής προόδου (αν) 
είναι ίσος µε α3 = log125 και η διαφορά της 
είναι ίση µε ω = log5. 
 
α. Να δείξετε ότι ο πρώτος όρος α1 της 

προόδου είναι ίσος µε τη διαφορά ω. 
Μονάδες 8 

 
β. Να υπολογίσετε το άθροισµα Α = α21 + α22 + 

... + α29 .  
Μονάδες 8 

 
γ. Έστω (βν) µία γεωµετρική πρόοδος µε β1 = α1 και 

β2 = α2, όπου α1 και α2 ο πρώτος και ο δεύτερος 
όρος της παραπάνω αριθµητικής προόδου 
αντίστοιχα. Να υπολογίσετε το άθροισµα  Β 
= β1 + β3 + β5 + ... + β1999 + β2001 .   

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Έστω Q(t) η τιµή ενός προϊόντος (σε 
εκατοντάδες χιλιάδες δραχµές), t έτη µετά την 
κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Η αρχική 
τιµή του προϊόντος ήταν 300.000 δραχµές, ενώ 
µετά από 6 µήνες η τιµή του είχε µειωθεί στο 
µισό της αρχικής του τιµής. Αν είναι γνωστό 
ότι ισχύει 
 

ln Q(t) = αt + β,    t ≥ 0 
όπου α, β ∈ΙR  , τότε:   
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α. να δείξετε ότι  Q(t) = 3 ⋅ 4−t,    t ≥ 0 
, 

Μονάδες 10 
 

β. να βρείτε σε πόσο χρόνο η τιµή του 
προϊόντος θα γίνει ίση µε 1/16 της αρχικής 
του τιµής, 

Μονάδες 8 
 

γ. να βρείτε τον ελάχιστο χρόνο για τον οποίο 
η τιµή του προϊόντος δεν υπερβαίνει το 1/9 
της αρχικής του τιµής. 

Μονάδες 7 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 

προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που 
θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να 
γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα 
οποία και θα καταστραφούν µετά το πέρας 
της εξέτασης. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 
1/2) ώρα µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων. 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΑΛΓΕΒΡΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:  ΤΡΕΙΣ (3)  

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  Να αποδείξετε ότι το υπόλοιπο   υ  της 
διαίρεσης ενός πολυωνύµου P(x) µε το x-ρ 
είναι ίσο µε την τιµή του πολυωνύµου για 
x = ρ. Είναι δηλαδή υ = P(ρ). 

Μονάδες 9 
 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
την λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 
α. ex = θ ⇔ lnθ = x   ,  θ>0 
 
β.  Αν α>0 µε α ≠1, τότε για 

οποιουσδήποτε θ1 , θ2 > 0 ισχύει:
 logα(θ1θ2) = logαθ1 ⋅ logαθ2         

 

γ. εφ2α =   
αεφ  1

2εφα  2+
 

 

δ. ηµ2α =   
2
συν2α - 1   

 

ε. εφ(α -β) =   
εφβ εφα  1
εφβ  εφα  

−
+ . 

Μονάδες 10 
 
Γ.  Πότε µία ακολουθία λέγεται:  
 α. αριθµητική πρόοδος; 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
  β. γεωµετρική πρόοδος; 

  Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνονται οι αριθµοί α1 = συν2α , α2 = συν2α ,  
α3 = 1, όπου η γωνία  α  ικανοποιεί τη σχέση     
0 < α <   

2
π  .   

α.Να αποδείξετε ότι αυτοί οι αριθµοί, µε τη 
σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς 
όρους αριθµητικής προόδου. 

Μονάδες 7 
 

β.  Να βρείτε τη διαφορά ω αυτής της προόδου. 
Μονάδες 8 

 
γ.Να βρείτε το άθροισµα των πέντε πρώτων όρων 

της προόδου. 
Μονάδες 10 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται το πολυώνυµο P(x) = kx3 - (k + λ)x2 + 
λx + 1. 
 

α.Αν 7
2
1     P - =





 και P(-1) = 23, να αποδείξετε 

ότι k = -6 και λ = -5.  
Μονάδες 8 

 
β.Να γίνει η διαίρεση του P(x), για k = -6 

και λ = -5, µε το πολυώνυµο 2x + 1 και να 
γραφεί το P(x) µε την ταυτότητα της 
Ευκλείδειας διαίρεσης. 

Μονάδες 8 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

γ.Να λυθεί η ανίσωση P(x) > 7  για k = -6 και 
λ = -5. 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
∆ίνεται η συνάρτηση    

5  e
1  e ln    f(x) x

2x -











+
= . 

 
α.Να βρείτε το πεδίο ορισµού της f(x). 

Μονάδες 5  
β.Να λύσετε την εξίσωση   f(x) = 2ln2 . 

Μονάδες 10  
γ.Να λύσετε την ανίσωση   f(x) > 0. 

Μονάδες 10  
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 

προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 
µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε 
το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία 
και θα καταστραφούν µετά το πέρας της 
εξέτασης. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) 
ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να αποδείξετε ότι ο νος όρος µιας 
αριθµητικής προόδου µε πρώτο όρο α1 και 
διαφορά ω είναι αν = α1 + (ν-1)ω. 

Μονάδες 7 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Αν logαθ = x, τότε: 
α. αθ = x  β. xα = θ  γ. αx = θ   

Μονάδες 3 
 Γ.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 Αν Sν συµβολίζει το άθροισµα των πρώτων ν 
όρων µιας γεωµετρικής προόδου αν µε λόγο 
λ≠1 και πρώτο όρο α1, τότε είναι: 
α. Sν= α1 1λ

1λ
ν −
−  β. Sν= α1

1λ
1λν

−
−

 γ. Sν= α1
1λ
λ1 ν

−
−

 
 

Μονάδες 3 
 ∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 Ο τύπος που εκφράζει την εφαπτοµένη της 
γωνίας 2α είναι: 

 α. εφ2α = 
αεφ1

εφα2
2−

  β. εφ2α = 
αεφ1

εφα2
2+

 

 γ. εφ2α =
αεφ1

εφα
2−

 
Μονάδες 3 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ε.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις ορθά συµπληρωµένες: 

 
α. Ο βαθµός του γινοµένου δύο µη µηδενικών 

πολυωνύµων είναι ίσος µε το ....... των 
βαθµών των πολυωνύµων αυτών. 

 
β. Τρεις µη µηδενικοί αριθµοί α,β,γ είναι 

διαδοχικοί όροι ....... προόδου, αν και 
µόνο αν ισχύει β2 = αγ. 

 
γ. Αν α είναι ένας θετικός αριθµός και 

α≠1, τότε η συνάρτηση   f(x) = αx   
έχει σύνολο τιµών το διάστηµα ....... 

  Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Για κάθε πραγµατικό αριθµό x να αποδείξετε 

ότι:  
 

συνx(ηµ2x+4ηµx)=(συν2x+4συνx+1)ηµx 
Μονάδες 12 

και να βρείτε εκείνους τους πραγµατικούς 
αριθµούς x για τους οποίους    

συν2x+4συνx+1 = 0 . 
Μονάδες 13 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται η ακολουθία µε γενικό όρο αν = -11+2ν 
µε πρώτο όρο α1 καθώς και το πολυώνυµο  
 P(x) = x3-3x2-x+3. 
 
α. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία αν είναι 

αριθµητική πρόοδος και έχει πρώτο όρο  α1 
= -9 και διαφορά  
ω = 2. 

Μονάδες 9 
 
β. Να βρείτε το άθροισµα  S = α12+α13+...+α21, 

όπου  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α12, α13, ..., α21 είναι διαδοχικοί όροι 
της προόδου αν. 

Μονάδες 7 
γ. Να αποδείξετε ότι οι ρίζες της εξίσωσης 

P(x)=0 είναι διαδοχικοί όροι της παραπάνω 
προόδου αν . 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
∆ίνονται οι συναρτήσεις  f(x) = ln(e2x-
2ex+3)  και 
 
g(x) = ln3+ln(ex-1). 
 
α. Να βρείτε τα πεδία ορισµού των f(x) και 

g(x). 
Μονάδες 6  

β. Να λύσετε την εξίσωση  f(x) = g(x). 
Μονάδες 10  

 
γ. Να λύσετε την ανίσωση  f(x) > 2g(x). 

Μονάδες 9  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να 
µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος 
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. 
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Αν α>0 µε α≠1, θ>0 και k∈IR ,  να δείξετε ότι ισχύει :

ogαθ
k = k ogαθ.

Μονάδες 9

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

α) Για οποιουσδήποτε θετικούς αριθµούς x1,x2 ισχύει

2

1
2
1

ogx
ogx

x
xog = .

β) Το άθροισµα των πρώτων ν όρων αριθµητικής
προόδου (αν) είναι

Sν= ν
2
αα ν1 + .

γ) Αν υ(x) είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του
πολυωνύµου ∆(x) δια του δ(x), όπου δ(x) και υ(x)
είναι µη µηδενικά πολυώνυµα, τότε ο βαθµός του
υ(x) είναι µικρότερος από τον βαθµό του δ(x).

δ) Εάν α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι οποιασδήποτε
αριθµητικής προόδου, τότε ισχύει β2=αγ .

Μονάδες 4



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ. Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας στις παρακάτω
ισότητες, τα κενά που σηµειώνονται µε ...

α. ...ν µ αα =
όπου α>0, µ ακέραιος και ν θετικός ακέραιος

β. θαogα = ...
όπου θ>0 και α>0 µε α≠1

γ. x
ααog = ...

όπου α>0 µε α≠1 και x∈IR   
Μονάδες 6

∆. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
και να τον συµπληρώσετε µε το είδος της µονοτονίας
των συναρτήσεων ηµx και συνx.

ηµx

x
0 2ππ

συνx

π
2

3π
2

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο
α) Να λύσετε την εξίσωση

ηµ2x- 3 συνx=0.

Μονάδες 13
β) Να αποδείξετε ότι

2
α

εφ
α2ηµηµα2

α2συν1
=

+
−

για όλες τις τιµές του α που ορίζεται η ισότητα .

Μονάδες 12



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται το πολυώνυµο Ρ(x) = x4-8x3+(5α-1)x2+8x-3α-6, όπου
α∈IR    .

α. Να κάνετε την διαίρεση του Ρ(x) δια του x2-1 και να
γράψετε τη σχετική ταυτότητα .

Μονάδες 9 

β. Να βρείτε την τιµή του α, ώστε η παραπάνω διαίρεση
να είναι τέλεια .

Μονάδες 4 

γ. Για α=3, να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης Ρ(x)=0 καθώς
και τα διαστήµατα στα οποία η γραφική παράσταση
της πολυωνυµικής συνάρτησης Ρ(x) είναι κάτω από τον
άξονα x΄x.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 4ο

Α. Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης

f(x)= 1
5
1

3
5
1

2
xx2

−





+






− .

Μονάδες 13

Β. ∆ίνεται η συνάρτηση g(x)=5x. Να λύσετε την εξίσωση :

g(x)+g(x+1)+g(x+2)+...+g(x+49)=
4

)15(125 50 −
.

Μονάδες 12



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας µόνο στο πάνω µέρος
των φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν .
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά την 10.30΄ πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1o

Α. ∆ίνονται τα διανύσµατα 
→→
βκαια , τα οποία δεν είναι

παράλληλα προς τον άξονα y΄y και έχουν συντελεστές
διεύθυνσης λ1 και λ2 αντίστοιχα . Να αποδείξετε ότι : 

1λλβα 21 −=⇔⊥
→→

 .
Μονάδες 10

Β. Έστω δύο σηµεία Ε και Ε΄ ενός επιπέδου . Τι
ονοµάζεται υπερβολή µε εστίες τα σηµεία Ε και Ε΄ στο
συγκεκριµένο επίπεδο ;

Μονάδες 5

Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

α. Αν Α 0 Β ή 0 ≠≠ , η εξίσωση   Αx + Βy + Γ = 0  παριστάνει
ευθεία.

Μονάδες 2
 
β. Στην παραβολή y2=2px, η εξίσωση της διευθετούσας

είναι x =
2
p

 .

Μονάδες 2

γ. ∆ίνονται οι ακέραιοι αριθµοί α, β, γ, k, λ µε α ≠ 0.
Αν  αβ και αγ, τότε α(kβ +λγ) .

Μονάδες 2



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ. Αν Α, Β, Γ είναι κορυφές του τριγώνου ΑΒΓ, τότε
το εµβαδόν του είναι : 

(ABΓ) =
2
1

)ΓA,ABdet(
→→

Μονάδες 2
ε. Η εκκεντρότητα ε της έλλειψης είναι µεγαλύτερη

της µονάδας .
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται τα διανύσµατα )3,2(βκαι)2,1(α ==
→→

Α. Να βρείτε το µέτρο του διανύσµατος 
→→→

−= β3α5γ .
Μονάδες 8

Β. Να βρείτε τη γωνία που σχηµατίζει το 
→
γ  µε τον άξονα x΄x .

Μονάδες 8

Γ. Να βρείτε τον αριθµό  k∈IR , ώστε το διάνυσµα )k,kk(υ 2 −=
→

να είναι κάθετο στο 
→
α .

Μονάδες  9

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται ο ακέραιος αριθµός α=12k-5, όπου k∈Ζ .

Α. Να αποδείξετε ότι ο α είναι περιττός αριθµός . 
Μονάδες 7

Β. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του α διά του 4.
Μονάδες 8

Γ. Να αποδείξετε ότι ο αριθµός Α= (α2+15)(α2−1) είναι
πολλαπλάσιο του  64.

Μονάδες 10
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο

∆ίνονται  οι  παράλληλες ευθείες  ε1:  3x+ 4y +6 = 0  και 
ε2:  3x + 4y +16=0.

Α. Να βρείτε την απόσταση των παράλληλων ευθειών ε1

και ε2.
Μονάδες 7

Β. Να βρείτε την εξίσωση της µεσοπαράλληλης ευθείας
των ε1 και ε2.

Μονάδες 8
Γ. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το

σηµείο τοµής της ευθείας ε1 µε τον άξονα x΄x και
αποκόπτει από την ευθεία ε2 χορδή µήκους d = 34 .

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιο . Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο
τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων , αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  µετά τη 10:30΄ πρωινή .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 1ο (Θεώρηµα εσωτερικής διχοτόµου) 

 
Α.  ́ Εστω Α∆ η 

διχοτόµος της 
γωνίας 

∧
A  ενός 

τριγώνου ΑΒΓ. Από 
το Β φέρνουµε  την 
παράλληλη προς την 
Α∆ και έστω Ε το 
σηµείο τοµής της µε 
την ευθεία ΑΓ. 

 
 α) Να εφαρµόσετε το θεώρηµα του Θαλή στο 

τρίγωνο ΓΒΕ, για τις παράλληλες 
ευθείες Α∆ και ΒΕ. 

 Μονάδες 5 
 β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΕ 

είναι   ισοσκελές. 
Μονάδες 4 

 γ) Να αποδείξετε ότι 
∆Γ
∆Β = 

ΑΓ
ΑΒ  . 

Μονάδες 3,5 
 
Β.α)Στο διπλανό 

τρίγωνο ΑΒΓ η 
Α∆ είναι 
διχοτόµος της 
γωνίας 

∧
A .  

Ε

Α

Γ∆Β

A

Γ

∆
Β



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

  Αν Β∆ = 3, ∆Γ = και ΑΓ = 10, τότε η 
πλευρά ΑΒ είναι ίση µε: 

   Α. 3,  Β. 6,  Γ. 4,    ∆. 5,  Ε. 7. 
Μονάδες 6,5 

 
 β) Στο διπλανό 

τρίγωνο ΑΒΓ η Α∆ 
είναι διχοτόµος της 
γωνίας 

∧
A . Αν ΑΒ=4, 

  ΒΓ=6 και ΑΓ=8, 
τότε: 

    
Α.  ∆Β=1 και ∆Γ=5 
Β.  ∆Β=5 και ∆Γ=1 
Γ.  ∆Β=3 και ∆Γ=3 
∆.  ∆Β=2 και ∆Γ=4 
Ε.  ∆Β=4 και ∆Γ=2 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
Στο διπλανό 
σχήµα το τµήµα 
PE είναι 
εφαπτόµενο του 
κύκλου και οι 
ΡΒ και Ρ∆ 
τέµνουσες 
αυτού. Αν  ΑΒ=9 
, ΡΓ=4 και  
Γ∆=5, τότε: 

 
 α)  Να υπολογίσετε το ΡΑ 

 Μονάδες 15 

A

B
∆

Γ

E
P

Γ

Β
∆

Α



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 β)  Το ΡΕ είναι ίσο µε: 
  Α. 9,  Β. 5,  Γ. 4,  ∆. 3,  Ε. 6. 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Στο διπλανό 
σχήµα τα σηµεία 
Κ και Λ είναι 
µέσα των 
τµηµάτων ΑΓ και 
ΑΒ αντιστοίχως. 
 Να δείξετε 
ότι: 
 
 

 α) Ο λόγος των εµβαδών των τριγώνων ΑΚΒ 
και ΑΛΓ είναι ίσος µε 1. 

Μονάδες 15 
 β) Αν Ρ είναι το σηµείο τοµής των ΛΓ 

και ΚΒ, τότε τα τρίγωνα ΒΛΡ και ΚΓΡ  
έχουν ίσα εµβαδά. 

Μονάδες 10 
  

ΘΕΜΑ 4ο 
 α) Ένας τετραγωνικός κήπος έχει πλευρά 

40 2 µέτρα. Στις τέσσερις κορυφές των 
γωνιών του κήπου τοποθετούνται 
περιστρεφόµενοι µηχανισµοί ποτίσµατος 
που έχουν τη δυνατότητα να ποτίζουν 
κυκλικές περιοχές (κυκλικούς δίσκους) 
ακτίνας 25 µέτρων. Να βρείτε το 
εµβαδόν του κήπου που δεν ποτίζεται,  
όταν λειτουργούν και οι τέσσερις 
µηχανισµοί ταυτόχρονα. 

A B

P

Λ

Γ

Κ



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Μονάδες 8 
 

 β) ́ Ενας πέµπτος µηχανισµός, που 
τοποθετείται στο κέντρο του κήπου  
και ποτίζει µία κυκλική περιοχή 
αυτού, λειτουργεί ταυτόχρονα µε τους 
άλλους τέσσερις.  Ποια είναι η ακτίνα 
της µεγαλύτερης κυκλικής περιοχής  
που πρέπει να ποτίζει ο κεντρικός 
µηχανισµός έτσι, ώστε καµιά περιοχή 
του κήπου να µην ποτίζεται από δύο  ή 
περισσότερους µηχανισµούς;  

Μονάδες 5 
 γ) Πόσο είναι το εµβαδόν του κήπου που 

παραµένει απότιστο στην περίπτωση β);  
Μονάδες 5 

 δ) Ποια είναι η ακτίνα της µικρότερης 
κυκλικής περιοχής  που πρέπει να 
ποτίζει ο κεντρικός µηχανισµός έτσι, 
ώστε καµιά περιοχή του κήπου  να µη 
µένει απότιστη, όταν λειτουργούν και 
οι πέντε µηχανισµοί ταυτόχρονα;  

Μονάδες 7 
Σηµείωση : Για τις ερωτήσεις 1.Β.α), 
1.Β.β) και 2.β) να γράψετε τον αριθµό 
της κάθε ερώτησης στο τετράδιό σας και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 

 
 
 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). 
Τα θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο 
τετράδιο. Τo σχήµα του θέµατος 1.Α. να 
µεταφερθεί στο τετράδιο. Τα σχήµατα  που θα 
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν 
και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος 
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία ώρα και µισή 
(1  1/2) µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α1.Σε κάθε τρίγωνο  ΑΒΓ µε διάµεσο  ΑΜ  
να αποδείξετε ότι το άθροισµα των 
τετραγώνων δύο πλευρών του ισούται 
µε το διπλάσιο του τετραγώνου της 
διαµέσου που περιέχεται µεταξύ των 
πλευρών αυτών, αυξηµένο κατά το µισό 
του τετραγώνου της τρίτης πλευράς, 
δηλαδή  

   
2

ΒΓΑΜ2ΓAAB 
2

222 +=+  
Μονάδες 10 

 
Α2.Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  µε  ΑΒ<ΑΓ  να 

συµπληρώσετε τη σχέση  
  ΑΒΑΓ 22 =−  
 ώστε να εκφράζει το δεύτερο θεώρηµα 

των διαµέσων. 
Μονάδες 2,5 

 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα 

που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για 
καθένα από τα ερωτήµατα Β1 και Β2 . 

 
 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β1. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  δίνονται:  β=8,  
γ=6  και  µα=5.  Η πλευρά α είναι 
ίση µε: 

     Α. 7  Β. 4 Γ. 10 ∆. 9 Ε. 11 
Μονάδες 6,5 

 
Β2. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  δίνονται  α=4,  

β=7,  γ=5,           Α∆  το ύψος και  
ΑΜ  η διάµεσος. Η προβολή  ∆Μ  της 
διαµέσου  ΑΜ  πάνω στη πλευρά α 
είναι ίση µε:  

     Α. 4  Β. 8 Γ. 8/3  ∆. 5 Ε. 3 
Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ 2ο  
 ∆ίνεται ορθογώνιο τραπέζιο  ΑΒΓ∆  µε  

ΑΒ//Γ∆,  ΑΒ<Γ∆,   ,90∆A ο==
∧∧

  ΑΒ=4,  
Α∆=3,  ΒΓ=5.  

 
 Να υπολογίσετε: 
α) την προβολή της  ΒΓ  πάνω στην  ∆Γ 

Μονάδες 9 
 

β) το εµβαδόν του τραπεζίου  ΑΒΓ∆ 
Μονάδες 9 

 
γ) το εµβαδόν του τριγώνου  ∆ΒΓ 

Μονάδες 7 
 

 
 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
 Σε κύκλο (Ο,R) είναι εγγεγραµµένο 
ισόπλευρο τρίγωνο  ΑΒΓ  µε πλευρά  
ΑΒ=15. 

 Να υπολογίσετε: 
α) την ακτίνα R του κύκλου 

Μονάδες 6 
 

β) το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου (O,R) 
Μονάδες 6 

 
γ) το εµβαδόν του ισοπλεύρου τριγώνου  

ΑΒΓ 
Μονάδες 6 

 
δ) το εµβαδόν του χωρίου που 

περικλείεται από τον κύκλο και το 
ισόπλευρο τρίγωνο. 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 ∆ίνεται κύκλος (O,R) και µια 
διάµετρός του  ΑΒ.  Από ένα σηµείο  Μ  
του κύκλου, διαφορετικό των  Α  και  Β,  
φέρουµε κάθετη στη διάµετρο  ΑΒ,  που 
τέµνει τον κύκλο στο σηµείο  Ζ  και τη 
διάµετρο στο σηµείο  ∆.  Επί της  ΑΒ  
θεωρούµε το ευθύγραµµο τµήµα  ΟΓ=Ο∆  και 
φέρουµε τη  ΜΓ,  που τέµνει τον κύκλο 
στο σηµείο  Ε.  Να αποδείξετε ότι:  

α)  ∆ΒΑ∆Μ∆ 2 ⋅=  
Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
β) Ο∆R∆ΖΜ∆ΓΕΜΓ 22 −=⋅=⋅ . 

Μονάδες 6 
 

γ)  )Ο∆R(2Μ∆ΜΓ 2222 +=+  
Μονάδες 5 

 

δ)  
∆OR

Ο∆R2 
∆Ζ
Μ∆ 

ΓΕ
ΜΓ  22

22

−

+
=+  

Μονάδες 8 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα 
σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο 
µπορούν να γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος 
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. 
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α1. Να αποδείξετε ότι, σε κάθε ορθογώνιο 
τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που 
αντιστοιχεί στην υποτείνουσά του, 
ισούται µε το γινόµενο των προβολών των 
κάθετων πλευρών στην υποτείνουσα.  

Μονάδες 6,5 
 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα 
γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τον αριθµό της Στήλης Β, έτσι 
ώστε να προκύπτει ισότητα. 

 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (  90Â = ) και 
Α∆ το ύψος που αντιστοιχεί στην 
υποτείνουσα. 

  
Στήλη Α Στήλη Β 

 
α.   ΑΒ2 

 
1.  ΑΒ2+ΒΓ2 

 
 
β.   ΑΓ2 2.  

Γ∆
Β∆  

γ.  
ΑΓ
AB 

2

2
 3.  

Β∆
Γ∆  

 4.  ΒΓ⋅Β∆ 
 5.  ΒΓ2−ΑΒ2 
 6.  ΑΒ⋅ΒΓ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Μονάδες 6 
 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για καθένα 
από τα ερωτήµατα Β1 και Β2. 

 ∆ίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( 90A ^ = ) 
µε ύψος Α∆, για το οποίο έχουµε Β∆=1 και 
ΒΓ=3.  

 
 Β1.  Το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος Α∆ 

είναι: 
 α. 2  β.  3   γ.   2   δ. 3  2  

Μονάδες 6,5 
 

 Β2. Το µήκος της πλευράς ΑΒ είναι:  
  α.  3   β. 3  γ.  2   δ.  5   

Μονάδες 6 
 

  
ΘΕΜΑ 2ο  
 
Τα µήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι 
ΑΒ=6, ΒΓ=12 και ΓΑ=8. 
 
α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο αυτό είναι 
αµβλυγώνιο. 

Μονάδες 7 
 

β. Να υπολογίσετε το µήκος της διαµέσου ΑΜ. 
Μονάδες 9 

 
γ. Να υπολογίσετε το µήκος της προβολής της 

διαµέσου ΑΜ στην πλευρά ΒΓ. 
Μονάδες 9 

 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 3ο  

Θεωρούµε τρεις διαδοχικές γωνίες ^xOy , ^yOz , 

^zOx  έτσι ώστε ^xOy = ^yOz =150°. Στις 
ηµιευθείες Ox, Oy, Oz παίρνουµε τα σηµεία Α, 
Β, Γ αντίστοιχα έτσι ώστε ΟΑ=2, ΟΒ=4 και 
ΟΓ=6. 
α. Να υπολογίσετε το εµβαδό ΕΟΓΑ του τριγώνου 

ΟΓΑ. 
Μονάδες 12 

 
β. Να υπολογίσετε το λόγο των εµβαδών  

Ε
Ε 

OBΓ

ΟAΒ . 

Μονάδες 13 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
∆ίνεται ηµικύκλιο κέντρου Ο και διαµέτρου ΑΒ=2R. 
Στην προέκταση του ΑΒ προς το Β, θεωρούµε ένα 
σηµείο Γ, τέτοιο ώστε ΒΓ=2R. Από το Γ φέρνουµε το 
εφαπτόµενο τµήµα ΓΕ του ηµικυκλίου. Η εφαπτοµένη 
του ηµικυκλίου στο σηµείο Α τέµνει την προέκταση 
του τµήµατος ΓΕ στο σηµείο ∆. 
 
α. Να αποδείξετε ότι ΓΕ = 22  R . 

Μονάδες 5 
 

β. Να αποδείξετε ότι ΓΑ⋅ΓΟ=Γ∆⋅ΓΕ . 
          Μονάδες 10 

 
γ. Να υπολογίσετε το τµήµα Γ∆ συναρτήσει του 
R. 

Μονάδες 5 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

δ. Να υπολογίσετε το άθροισµα των εµβαδών των 
µικτόγραµµων τριγώνων ΒΓΕ και Α∆Ε συναρτήσει 
του R. 

Μονάδες 5 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 

προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 
µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα 
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να 
γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα 
οποία και θα καταστραφούν µετά το πέρας 
της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα 
µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α1. Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν τραπεζίου 
ισούται µε το γινόµενο του ηµιαθροίσµατος 
των βάσεών του επί το ύψος του.  

Μονάδες 10  
 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη 
λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράµµα 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 
α. Το Ρ είναι εξωτερικό σηµείο του κύκλου 

(Ο, R), αν και µόνο αν    ,  0  ∆  Ρ
 R)(Ο, > όπου 

    ∆  Ρ
 R)(Ο, η δύναµη του σηµείου Ρ ως προς 

τον κύκλο (Ο, R). 
Μονάδα 1  

 
β. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η ισοδυναµία:  
 α2 < β2 + γ2, αν και µόνο αν   A ^ < 90° . 

Μονάδα 1  
 

γ. Το εµβαδόν Ε κάθε τριγώνου ΑΒΓ  δίνεται 
από τον τύπο   . ηµΒ αβ 

2
1  E   =  

Μονάδα 1  
 

δ. Σε κύκλο (Ο, R), το εµβαδόν Ε κυκλικού 
τοµέα µο δίνεται από τον τύπο    

180
µπR  E   

2
= . 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Μονάδα 1  
ε. Το 1ο θεώρηµα των διαµέσων σε κάθε 

τρίγωνο ΑΒΓ εκφράζεται από τον τύπο: 

2
µ  2α  γ  β   

2
α222 +=+  . 

Μονάδα 1  
 
Β. α. Να εγγραφεί κανονικό εξάγωνο σε κύκλο 

(Ο, R) και να αποδείξετε ότι λ6 = R, όπου 
λ6 η πλευρά του εξαγώνου. 

Μονάδες 6  
 

 β. Να αποδείξετε ότι  ,
2

3R α    6 =  όπου  6α   
το απόστηµα του εξαγώνου. 

 
Μονάδες 4  

  
ΘΕΜΑ 2ο  
∆ίνεται  τρίγωνο  ΑΒΓ  µε  πλευρές  α, β, γ 
και διάµεσο ΑΜ = µα. Αν ισχύει η σχέση 

,
2
αβγ2µ   

2
2
α =−  

 
α.  να αποδείξετε ότι α2 = β2 + γ2 - βγ, 

Μονάδες 15 
 

β.  να υπολογιστεί η γωνία Â . 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
Στο σχήµα που ακολουθεί, δίνεται κύκλος (Ο,R) 
διαµέτρου ΒΓ και ηµιευθεία Βx τέτοια, ώστε η 
γωνία  ΓΒx να είναι 30ο. Έστω ότι η Βx τέµνει 
τον κύκλο στο σηµείο Α. Φέρουµε την 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

εφαπτοµένη του κύκλου στο Γ, η οποία τέµνει 
τη Βx  στο σηµείο Ρ. 

x
Α

Β Γ

Ρ

Ο
300

  
Να αποδείξετε ότι: 
 
α. ΑΓ = R. 

Μονάδες 5 
  

 
β. ( )

( ) PAΓ
PBΓ = 4. 

Μονάδες 10 
  

 
γ.     .  

3
32R     ΡΓ=  

Μονάδες 10 
 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
Στο σχήµα που ακολουθεί, σε τετράγωνο ΑΒΓ∆ 
πλευράς 7 cm, εγγράφουµε τετράγωνο ΕΖΗΘ έτσι, 
ώστε: 
ΑΕ = ΒΖ = ΓΗ = ∆Θ = 3 cm. 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α Β

Γ∆

Κ

Λ

Ε

Ζ

Η

Θ

  
α. Να βρεθεί το εµβαδόν του τετραγώνου 

ΕΖΗΘ. 
Μονάδες 5 

 
β. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου 

ΕΒΖ και να αποδείξετε ότι η ακτίνα του 
εγγεγραµµένου  κύκλου (Λ , ρ)   στο 
τρίγωνο ΕΒΖ είναι ρ = 1cm. 

 
Μονάδες 12 

 
γ. Εάν (Κ, R) είναι ο εγγεγραµµένος κύκλος στο 

τετράγωνο ΕΖΗΘ, να υπολογίσετε το λόγο 
του εµβαδού του κύκλου (Κ, R) προς το 
εµβαδόν του κύκλου (Λ , ρ). 

 
Μονάδες 8 

 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 

προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 
µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα 
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να 
γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα 
οποία και θα καταστραφούν µετά το πέρας 
της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) 
ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Έστω ένας κύκλος (Ο,R). 
 

α. Στον κύκλο (Ο,R) να εγγράψετε 
τετράγωνο. 

Μονάδες 4 
 

β. Να αποδείξετε ότι λ4 = 2R , όπου λ4 η 
πλευρά του τετραγώνου. 

Μονάδες 4 
 

γ. Να αποδείξετε ότι α4 = 2
2R , όπου α4 το 

απόστηµα του τετραγώνου. 
Μονάδες 4 

 
Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 

ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη 
λέξη "Σωστό" αν η πρόταση είναι σωστή και 
"Λάθος" αν η πρόταση είναι λάθος, δίπλα 
στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε 
πρόταση. 

 
α. Αν δύο τρίγωνα είναι όµοια τότε, ο λόγος 

των εµβαδών τους ισούται µε το λόγο της 
οµοιότητας. 

Μονάδες 2 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β. Το εµβαδόν τραπεζίου ισούται µε το 
γινόµενο του ηµιαθροίσµατος των βάσεών 
του επί το ύψος του. 

Μονάδες 2 
 
 
 
γ. Η δύναµη του σηµείου Ρ ως προς τον 

κύκλο (Ο,R) ορίζεται µε τον τύπο: 
 Ρ

R)(O,∆ = R2 + OΡ2. 
Μονάδες 2 

 
δ. Η διαφορά των τετραγώνων δύο πλευρών 

ενός τριγώνου ισούται µε το διπλάσιο 
γινόµενο της τρίτης πλευράς επί την 
προβολή της αντίστοιχης διαµέσου πάνω 
στην πλευρά αυτή. 

Μονάδες 2 
 

Γ. Ποιο πολύγωνο λέγεται κανονικό; 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 2ο  
∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ=1 και 
ΒΓ= 3 . 
Να υπολογίσετε: 
α. τη γωνία ∧

A  
Μονάδες 9 

 
β. το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 

Μονάδες 9 
 

γ. τη διάµεσο ΒΜ = µβ . 
Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ 3ο 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ 
τέτοιες, ώστε να ισχύει β2+γ2=3α2. Αν η 
διάµεσος ΑΜ τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο 
του τριγώνου ΑΒΓ στο Ε, 

 
α. να εκφράσετε τη διάµεσο ΑΜ ως συνάρτηση 

της  
πλευράς α 

Μονάδες 12 
 

β. να αποδείξετε ότι ΑΜ·ΑΕ =
2
α3 2

. 
Μονάδες 13 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνεται ισόπλευρο 
τρί-γωνο ΑΒΓ, 
πλευράς α. Στις 
πλευρές ΑΒ, ΒΓ, 
ΓΑ παίρνουµε αντί-
στοιχα τα σηµεία 
∆, Ε, Ζ τέτοια, 
ώστε να είναι Α∆ 
= ΒΕ = ΓΖ =

3
1 α , 

όπως στο διπλανό 
σχήµα. 
 
 
 
Να υπολογίσετε το εµβαδόν ως συνάρτηση του α: 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α. του τριγώνου Α∆Ζ 
Μονάδες 9 

 
β. του τριγώνου ∆ΕΖ 

Μονάδες 7 
 

γ. του περιγεγραµµένου κύκλου στο τρίγωνο 
ΑΒΓ. 

Μονάδες 9 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 

προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 
µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα 
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να 
γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα 
οποία και θα καταστραφούν µετά το πέρας 
της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 
πρωινή. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Nα αποδείξετε ότι το εµβαδόν ενός ορθογώνιου
παραλληλογράµµου ισούται µε το γινόµενο των πλευρών
του.

Μονάδες 11

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στο σωστό τύπο.

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ  

α. Εµβαδόν τραπεζίου

β. Εµβαδόν τριγώνου

γ. Εµβαδόν κανονικού πολυγώνου

1. Ε = τρ

2. Ε =
360

µRπ 2

3. Ε =
2

υ)βΒ( +

4. Ε = νναΡ
2
1

5. Ε = αυα  

Στη Στήλη ΙΙ περισσεύουν δύο τύποι .

Μονάδες 6
 
Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό", αν η
πρόταση είναι σωστή, και "Λάθος", αν η πρόταση είναι
λάθος, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση.



α. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση

α2 = β2 + γ2 – 2βγ

β. Σε κάθε κανονικό ν-γωνο ακτίνας R µε πλευρά λν και
απόστηµα  αν  ισχύει η σχέση:

.R
2
λ

α 2
2
ν

ν
2 =+

γ. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους του
που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ίσο µε το γινόµενο
των προβολών των καθέτων πλευρών του στην υποτείνουσα.

δ. Το άθροισµα των τετραγώνων δύο πλευρών ενός τριγώνου
ισούται µε το διπλάσιο του τετραγώνου της διαµέσου που
περιέχεται µεταξύ των πλευρών αυτών αυξηµένο κατά το
µισό του τετραγώνου της τρίτης πλευράς.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται κανονικό πολύγωνο Α1 Α2 ... Αν  εγγεγραµµένο σε
κύκλο µε κέντρο Ο και ακτίνα R. Aν η γωνία του
πολυγώνου είναι φν = 150ο, να βρείτε :

α. Τον αριθµό των πλευρών του πολυγώνου .
Μονάδες 10

β. Την κεντρική γωνία του πολυγώνου  ων .
Μονάδες 8

γ. Το εµβαδόν του πολυγώνου συναρτήσει της ακτίνας R.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε µήκη πλευρών γ=2,

β=1+ 2  και εµβαδόν  (ΑΒΓ) =
4

2βγ
.



α. Να αποδείξετε ότι το µήκος της πλευράς 3α = .
Μονάδες 9

β. Να υπολογίσετε την ακτίνα R του περιγεγραµµένου
κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ .

Μονάδες 8

γ. Να υπολογίσετε το µήκος της προβολής της πλευράς ΑΒ
πάνω στη πλευρά ΒΓ .

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4ο

∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ )90A( °=
∧

 µε µήκη πλευρών
ΑΒ=R και ΑΓ= 3R . Γράφουµε τους κύκλους (Β, R) και (Γ, ).3R

A

B Γ

∆

R R 3

Nα υπολογίσετε :

α. Το µήκος της πλευράς ΒΓ συναρτήσει του R. 
Μονάδες 4

β. Τις γωνίες 
∧∧
ΓκαιB . 

Μονάδες 4

γ. Το εµβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒ∆Γ συναρτήσει του R.
Μονάδες 8

δ. Το εµβαδόν του κοινού µέρους των δύο κύκλων
συναρτήσει του R.

Μονάδες 9





ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Έστω )y,x(α 11=  και )y,x(β 22=  δύο 
διανύσµατα του  καρτεσιανού επιπέδου 
Οxy. 

α) Να εκφράσετε (χωρίς απόδειξη) το 
εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων  α 
και β συναρτήσει των συντεταγµένων 
τους. 

Μονάδες 3 
β) Αν τα διανύσµατα β ,α  δεν είναι 

παράλληλα προς τον άξονα yy′  και 21 λ ,λ  
είναι οι συντελεστές διεύθυνσης των 
β ,α  αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι: 

1λλ    β  α 21 −=⇔⊥  
Μονάδες 5,5 

γ) Αν τα διανύσµατα β ,α  είναι µη µηδενικά 
και θ είναι η γωνία των α και β, να 
αποδείξετε ότι: 

2
2

2
2

2
1

2
1

2121

yx yx

yyxxσυνθ
+⋅+

+
=  

Μονάδες 4 
Β. 
α) ∆ίνονται τα διανύσµατα )1λ ,λ(α1 −=  και 

0λ  µε  ),λ ,4(β1 ≠= . Για ποια από τις 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

παρακάτω τιµές του λ τα διανύσµατα 1α  
και 1β  είναι κάθετα; 
Α. λ=1,   Β. λ=3,   Γ. λ=2, 
∆. λ=-2,   Ε. λ=-3. 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 6,5 
β) ∆ίνονται τα διανύσµατα )3- ,1(u = , 

32 ,2(v = ) και )1 ,3(w = . 
 Να αντιστοιχίσετε κάθε γωνία που 
βρίσκεται στη στήλη Α΄ µε το µέτρο της 
που βρίσκεται στη στήλη Β΄.  
       ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 
 Α. π/2 
1. γωνία των vκαιu  Β. π/6 
2. γωνία των wκαιu  Γ. π/4 
3. γωνία των καιv w  ∆. 2π/3 
 Ε. 3π/4 
 Ζ. π/3 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 
της Στήλης Α΄ και δίπλα το γράµµα της 
Στήλης Β΄ που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 2ο  

∆ίνονται οι αριθµοί 2κ2α +=  και 
7κ6β += , όπου κ ακέραιος αριθµός. Να 

αποδείξετε ότι: 
α) Οι αριθµοί 3α και β είναι πρώτοι 

µεταξύ τους.  
Μονάδες 9 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β) Το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού 
( αβ2 − ) µε το 10 είναι 2. 

Μονάδες 8 
γ)  Αν ο αριθµός κ είναι πολλαπλάσιο του 

7, τότε και ο αριθµός (α+β-2) είναι 
πολλαπλάσιο του 7. 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ 3ο  

∆ίνονται τα σηµεία Α(8,0) και Β(0,4) 
του καρτεσιανού επιπέδου Oxy. 

α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που 
ορίζεται από την αρχή των αξόνων Ο και 
το µέσο ∆ του τµήµατος ΑΒ. 

Μονάδες 9 
β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) 

που διέρχεται από το σηµείο ∆ και 
είναι κάθετη στην ευθεία Ο∆. 

Μονάδες 9 
γ) Έστω Μ τυχαίο σηµείο της παραπάνω 

ευθείας (ε). Να δείξετε ότι ισχύει η 
σχέση: 

222 ΟΜ2ΜΒΜΑ =+  
Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ 4ο  

Θεωρούµε έναν πληθυσµό από 1999 
µυρµήγκια. Κάθε µυρµήγκι 
χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό 
n=1,2,3,....,1999 και κινείται επάνω 
στο καρτεσιανό επίπεδο Οxy 
διαγράφοντας µια τροχιά µε εξίσωση:  

)1yx(n2y)1x( 22 −+=+− . 
Να δείξετε ότι: 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α) η τροχιά κάθε µυρµηγκιού είναι κύκλος 
και να βρεθούν οι συντεταγµένες του 
κέντρου του 

Μονάδες 9 
β) κατά την κίνησή τους όλα τα µυρµήγκια 

διέρχονται από ένα σταθερό  σηµείο Α 
(που είναι η φωλιά τους). Ποιες είναι 
οι  συντεταγµένες του σηµείου Α; 

Μονάδες 8 
γ)  οι τροχιές όλων των µυρµηγκιών 

εφάπτονται της ευθείας 01yx =−+  στο 
σηµείο Α. 

Μονάδες 8 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. Αν κατά την ανάπτυξη των θεµάτων χρησιµοποιήσετε 

σχήµατα, αυτά µπορούν να γίνουν και µε µολύβι. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια ώρα και µισή (1  1/2) 

µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 
ΘΕΜΑ 1o 
Α.1. Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου 
που έχει κέντρο Κ(x0, y0) και ακτίνα ρ. 

Μονάδες 2 
Α.2. Πότε η εξίσωση x2 + y2 + Ax + By + 
Γ = 0 παριστάνει κύκλο; Ποιο είναι το 
κέντρο του και ποια η ακτίνα του; 

Μονάδες 4,5 
Α.3. Να αποδείξετε ότι η εφαπτοµένη ε  
του  κύκλου C: x2 + y2 = ρ2 σε ένα σηµείο 
του Α(x1,y1) έχει εξίσωση xx1 + yy1 = ρ2.  

Μονάδες 6 
Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
 ∆ίνεται  κύκλος  x2 + y2 = 10 και  το 
σηµείο του   Μ(1,-3).  Η εφαπτοµένη του 
κύκλου στο σηµείο Μ έχει εξίσωση: 
A. x+3y=10, B. 5x-y=8, Γ. x-3y=10,  
∆. 3x+2y=3, E.  

2
1 x+y=5     Μονάδες 4 

 
B.2. Στη Στήλη Α δίνονται οι εξισώσεις 
που παριστάνουν κύκλους και στη Στήλη Β 
τα κέντρα των κύκλων και οι ακτίνες 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

τους. Να γράψετε στο τετράδιό σας το 
γράµµα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τον αριθµό της Στήλης Β που 
αντιστοιχεί στη σωστή εξίσωση του 
κύκλου. 

Στήλη Α Στήλη Β 
α. x2+y2-6x+4y-3=0 1. Κ(0,-1),ρ=2 
β. x2+(y+1)2=4 2. Κ(3,-2),ρ=1 
 3. Κ(3,-2),ρ=4 

Μονάδες 4 
Β.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
 α. Το σηµείο (1,-1) ανήκει στον κύκλο 
x2+y2=2. 
β. Ο κύκλος x2+y2=4 και η ευθεία y=2x 
εφάπτονται.  
γ. Η εξίσωση x2+y2+λ2=0,  όπου λ 
πραγµατικός αριθµός, είναι εξίσωση 
κύκλου. 

Μονάδες 4,5 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
Θεωρούµε τους ακεραίους της µορφής  
α=6k+υ µε  0≤υ<6 και  k ακέραιος.  
Να δείξετε ότι: 
α) οι παραπάνω ακέραιοι α που δεν είναι 

πολλαπλάσια του 2 ή του 3 παίρνουν τη 
µορφή α=6k+1 ή τη µορφή α=6k+5, όπου k 
ακέραιος 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β) το τετράγωνο κάθε ακεραίου αριθµού 
της µορφής του ερωτήµατος (α) µπορεί να 
πάρει τη µορφή: α2=3µ+1,όπου µ ακέραιος 

Μονάδες 10 
γ) η διαφορά των τετραγώνων δύο ακεραίων 
του ερωτήµατος (α) είναι πολλαπλάσιο του 
3. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Για τα διανύσµατα  β ,α  ισχύουν οι σχέσεις 

2)- (4,  β3  α2 =+  και  8) (-7,  β3 - α = . 
α) Να δείξετε ότι 2)(-1,α =  και 2)- (2,  β =  . 

Μονάδες 7 
β) Να βρεθεί ο πραγµατικός αριθµός k, 
ώστε τα διανύσµατα  kα  β   και  2α  3β + + να 
είναι κάθετα. 

Μονάδες 8 
γ) Να αναλυθεί το διάνυσµα  1)- (3,γ = σε δύο 
κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η µία 
να είναι παράλληλη στο διάνυσµα  α . 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
Σε καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων Οxy, 
η εξίσωση  ευθείας  (λ - 1)x  +  (λ + 
1)y - λ - 3 = 0, όπου λ πραγµατικός 
αριθµός, περιγράφει τη 
φωτεινή ακτίνα  που εκπέµπει  ένας  
περιστρεφόµενος φάρος Φ. 
α) Να βρείτε τις συντεταγµένες του φάρου 
Φ. 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Μονάδες 8 
 

β) Τρία πλοία βρίσκονται  στα  σηµεία 
Κ(2, 2),  Λ(-1, 5) και Μ(1, 3). Να 
βρείτε τις εξισώσεις των φωτεινών 
ακτίνων που διέρχονται από τα πλοία Κ, Λ 
και Μ. 

Μονάδες 4,5 
γ) Να υπολογίσετε ποιο από τα πλοία Κ 
και Λ βρίσκεται πλησιέστερα στη φωτεινή 
ακτίνα που διέρχεται από το πλοίο Μ. 

Μονάδες 6 
δ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν της 
θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από το 
φάρο Φ και τα πλοία Λ και Μ. 

Μονάδες 6,5 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα 
σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν 
να γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος 
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. 
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  
 
ΘΕΜΑ 1o 
Α.1. Έστω α, β, γ ακέραιοι αριθµοί. Να δείξετε 

ότι ισχύουν οι επόµενες ιδιότητες: 
 α. Αν αβ, τότε αλβ για κάθε ακέραιο λ. 

Μονάδες 4  
 β. Αν αβ και αγ, τότε α(β+γ). 

Μονάδες 4 
Α.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
  
 Έστω α, β φυσικοί αριθµοί και υ το 

υπόλοιπο της ευκλείδειας διαίρεσης του α 
µε τον β ≠ 0. Τότε: 

 α.   (α,β) < (β,υ) 
 β.   (α,β) = (β,υ) 
 γ.   (α,β) > (β,υ) 
 δ.   (α,β) = (β,υ) + 1  
 όπου (α,β) είναι ο Μ.Κ.∆. των φυσικών 

αριθµών α, β. 
Μονάδες 4,5   

 
Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 Αν  7  (α+5) και 7  (40-β) τότε: 
 
 α.   7  (α+β), 
 β.   7  (α+β+1), 
 γ.   7  (α+β+2), 
 δ.   7  (α+β-3).    Μονάδες 4 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 3
π  )β ,α( =

Β.2. Να προσδιορίσετε τον Μ.Κ.∆. των ακεραίων 
72 και 112. 

Μονάδες 4,5 
 

Β.3. Να εκφράσετε τον Μ.Κ.∆. των ακεραίων 72 
και 112  ως γραµµικό συνδυασµό των 
ακεραίων 72 και 112. 

    Μονάδες 4  
 

ΘΕΜΑ 2ο  
Για τα διανύσµατα β ,α   δίνεται ότι 2  β  1,  α ==  
και  

. Έστω τα διανύσµατα  β2 - α  v  ,β3  α2  u =+= .  
Να υπολογίσετε: 
α. το εσωτερικό γινόµενο β  α ⋅  

Μονάδες 5  
β. τα µέτρα v ,u  των διανυσµάτων v  καιu  

Μονάδες 8 
γ. το εσωτερικό γινόµενο vu ⋅  

Μονάδες 7 
δ. το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων 

v  και u . 
Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 3ο  
∆ίνεται η εξίσωση x2 - y2 + 6x + 9 = 0. 
α. Να δείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση 

παριστάνει 2 ευθείες  ε1 και ε2. 
Μονάδες 7 

β. Να δείξετε ότι οι ευθείες ε1 και ε2 είναι 
κάθετες.  

Μονάδες 7 
γ. Να βρείτε ένα σηµείο Μ(κ,λ) µε κ>0 και λ>0 

τέτοιο, 
 ώστε το διάνυσµα α = (3,κ) να είναι 
παράλληλο προς τη 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 µία από  τις δύο ευθείες ε1 και ε2 και το 
διάνυσµα β = (-16, 4λ) 
 να είναι παράλληλο προς την άλλη ευθεία.  

Μονάδες 6 
δ. Να γράψετε την εξίσωση της παραβολής που 

έχει κορυφή την αρχή των αξόνων Ο, άξονα 
συµµετρίας τον άξονα x΄x και διέρχεται από 
το σηµείο Μ.  

Μονάδες 5 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
Α. ∆ίνεται η εξίσωση x2 + y2 + 6µx + 8λy = 0, 

όπου µ, λ πραγµατικοί αριθµοί διάφοροι του 
µηδενός. Να δείξετε ότι, για κάθε τιµή των 
µ, λ, η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο 
που διέρχεται από την αρχή των αξόνων Ο. 

Moνάδες 7 
Β. Έστω ότι για τους πραγµατικούς αριθµούς µ, 

λ ισχύει η σχέση  3µ + 2λ = 0. 
α. Να δείξετε ότι, όλοι οι κύκλοι που 

ορίζονται από την εξίσωση x2 + y2 + 6µx + 
8λy = 0 για τις διάφορες τιµές των µ και 
λ, έχουν τα κέντρα τους σε ευθεία που 
διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

Μονάδες 6 
β. Να βρείτε τα µ, λ έτσι, ώστε, αν Α, Β 

είναι τα σηµεία τοµής του αντίστοιχου 
κύκλου µε την ευθεία x + y + 2 = 0, να 
ισχύει 0.OB  OA =⋅    

Μονάδες 6 
γ. Για τις τιµές των µ, λ που βρήκατε στο 

ερώτηµα β να υπολογίσετε το εµβαδόν του 
τριγώνου ΑΟΒ. 

Μονάδες 6 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 
προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που 
θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο, µπορούν 
να γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα 
οποία και θα καταστραφούν µετά το πέρας 
της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα 
µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ 1o 
Α. Τι ονοµάζουµε εσωτερικό γινόµενο δύο 

διανυσµάτων   β ,α  .   
Μονάδες 4  

 
Β. Να αποδείξετε ότι το εσωτερικό γινόµενο 

δύο διανυσµάτων είναι ίσο µε το άθροισµα 
των γινοµένων των οµώνυµων συντεταγµένων 
τους. 

 Μονάδες 9  
  

Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
α. Ένα διάνυσµα και µία ευθεία, αν έχουν 

τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης είναι 
παράλληλα. 

β. Αν det ( ) β ,α  είναι η ορίζουσα των 
διανυσµάτων β , α , τότε ισχύει η 
ισοδυναµία: 

 β // α  ⇔ det ( ) 1  β ,α =  .   
γ. Αν α, β είναι θετικοί ακέραιοι, τότε 

πάντα ισχύει: α ⋅ β ⋅ [α , β] = (α , β) 
όπου [α , β] είναι το ελάχιστο κοινό 
πολλαπλάσιο των α, β και (α, β) είναι 
ο µέγιστος κοινός διαιρέτης των α, β. 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

δ.  Η εξίσωση x2 + y2 + Ax + By +Γ = 0 
µε Α2+Β2–4Γ >0 παριστάνει κύκλο µε 
κέντρο   

2
B –  ,  

2
A–   K 






 . 

Μονάδες 8 
∆. Στη Στήλη Α δίνονται εξισώσεις κωνικών 

τοµών και στη Στήλη Β εξισώσεις 
εφαπτοµένων κωνικών τοµών στο σηµείο 
επαφής (x1,y1). 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της  
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα, τον 
αριθµό της Στήλης Β που αντιστοιχεί πάντα 
στη σωστή εξίσωση εφαπτοµένης. 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

α. x2 + y2 = ρ2 1. yy1 = p(x + x1) 
β.    1  

β
y  

α
x  2

2

2

2
=+  

 
2. xx1 + yy1 = ρ2 
 

 
γ. y2 = 2px 3.   1  

β
yy  

α
xx  2

1
2
1 =+  

 δ.   1  
β
y – 

α
x     2

2

2

2
=  

 
4. xx1 + yy1 = 1 

 5.   ρ  
β
yy – 

α
xx  2

2
1

2
1 =  

 6.   1  
β
yy – 

α
xx  2

1
2
1 =  

Μονάδες 4 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
Α. Να αποδείξετε ότι το γινόµενο δύο περιττών 

ακεραίων αριθµών είναι περιττός ακέραιος 
αριθµός. 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Μονάδες 5  
  

Β. Να αποδείξετε ότι αν ο α είναι ακέραιος, 
τότε και ο ( )  

2
1  α α  

2 +  είναι ακέραιος. 
Μονάδες 10 

 
Γ. Αν   ο α είναι περιττός ακέραιος, να 

αποδείξετε ότι ο  
 ( )  

2
1  α α  

2 + είναι επίσης περιττός ακέραιος. 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
∆ίνεται η παραβολή y2 = 4x. Να βρείτε: 
Α. την εστία και τη διευθετούσα της παραβολής  

Μονάδες 6 
 

Β. τις ευθείες που διέρχονται από την εστία 
της παραβολής και απέχουν από την αρχή των 
αξόνων  απόσταση ίση µε   

2
2   

Μονάδες 10 
 

Γ. την εξίσωση της εφαπτοµένης της παραβολής 
που είναι παράλληλη στην ευθεία y= x – 1. 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνεται η εξίσωση x2 + y2 –2xσυνθ–2yηµθ –1=0, 
0≤θ<2π.   
Α. Να αποδείξετε ότι για κάθε θ η εξίσωση 

αυτή παριστάνει κύκλο, του οποίου να 
προσδιορίσετε το κέντρο και την ακτίνα.  

Moνάδες 9  
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β. Αν   
2
π  θ  = ,  να βρείτε την εξίσωση της 

εφαπτοµένης του κύκλου στο σηµείο Μ(1,2). 
Μονάδες 9 

 
Γ. 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 7 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 

προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που 
θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο, µπορούν 
να γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα 
οποία και θα καταστραφούν µετά το πέρας 
της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) 
ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ 1o 

Α. Αν →→ ν,α   είναι δύο  διανύσµατα του 

επιπέδου  µε 
→→≠ 0α  και η προβολή του →ν  

στο →α  συµβολίζεται µε →

→
νπροβ

α
, τότε να 

αποδείξετε ότι 
 →→→→

→
⋅=⋅ νπροβανα

α
. 

Μονάδες 7  
 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη 
λέξη Σωστό ή Λάθος  δίπλα στο γράµµα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 α. Αν →→↑↓ βα  (δηλαδή τα 
→→ βια κα έχουν 

αντίθετη κατεύθυνση) τότε =⋅
→→
βα –

  β   α
→→

⋅ και αντιστρόφως. 
Μονάδες 2 

β. Η εφαπτοµένη του κύκλου  x2+y2 = ρ2  
στο σηµείο του  Α(x1,y1)  έχει εξίσωση  
xy+x1y1 = ρ2. 

Μονάδες 2 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
γ. Η εξίσωση της έλλειψης µε εστίες τα 

σηµεία  
 Ε΄(—γ,0), Ε(γ,0) και σταθερό άθροισµα 

2α είναι  

 2

2

α
x + 2

2

β
y =1 όπου β= 22 γα − . 

Μονάδες 2 
δ. Αν  Ο  είναι ένα σηµείο αναφοράς τότε 

για οποιοδήποτε διάνυσµα 
→
AB  έχουµε 

 
→
AB  = 

→
OA – →

OB . 
Μονάδες 2 

 
Γ. α.  Αν α, β είναι δύο ακέραιοι µε β ≠ 

0, πότε θα λέµε ότι ο  β  διαιρεί τον  
α;  

Μονάδες 5 
β.  ∆ίνονται µια ευθεία δ και ένα 

σηµείο Ε εκτός της δ. Τι ονοµάζεται 
παραβολή µε εστία το σηµείο Ε και 
διευθετούσα την ευθεία δ;  

Μονάδες 5   
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 Έστω α∈Ζ. Να αποδείξετε ότι: 
Α. Ο αριθµός α3  παίρνει την µορφή 
 α3 = 8k  όπου  k∈Ζ  ή  α3 = 2k+1  όπου  

k∈Ζ . 
Μονάδες 12 

Β. Ο αριθµός α(α2+1)  είναι άρτιος. 
  

Μονάδες 13  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 3ο  

∆ίνεται ένα τρίγωνο µε κορυφές   
Α(2λ–1,3λ+2), Β(1,2)  και  Γ(2,3)  όπου  
λ∈IR    µε λ≠–2. 

 

Α. Να αποδείξετε ότι το σηµείο Α κινείται σε 
ευθεία, καθώς το λ µεταβάλλεται στο IR .  

Μονάδες 8  
Β.  Εάν  λ=1,  να βρείτε: 
 

α. το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 
Μονάδες 8  

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

Μονάδες 9  
ΘΕΜΑ 4ο 
 
 ∆ίνονται δύο κωνικές τοµές: 
 

η παραβολή y2 = 2px, και 
 

η έλλειψη 4x2+2y2=3p2, p>0.  
 
Α. Να αποδείξετε ότι οι εστίες Ε και Ε΄ της 

έλλειψης είναι τα σηµεία Ε 







2

p3,0 και 

Ε΄ 







−

2
p3,0 . 

Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Β. Να αποδείξετε ότι τα σηµεία τοµής Κ και Λ 

των δύο κωνικών τοµών είναι τα σηµεία 
 Κ 






 p,

2
p και Λ 






 − p,

2
p . 

 Μονάδες 8 
Γ. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόµενες των δύο 

κωνικών τοµών στο σηµείο Κ 





 p,

2
p  είναι 

κάθετες. 
Μονάδες 9 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα 
να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο . Τα σχήµατα που θα 
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο , να γίνουν µε στυλό 
διαρκείας (µπλε ή µαύρο). 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµ ιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30ã πρωινό. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


