
 Αγαπητοί φοιτητές ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 Ο Αριθμός Μητρώου σας να γραφεί καθαρά. Επίσης παρακαλείσθε να έχετε πάνω στο 
έδρανο σας φοιτητική και αστυνομική ταυτότητα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι  3.00΄ ώρες.  
Δια λόγους  κοινής νοημοσύνης, απαγορεύεται το κάπνισμα.  
 Από τα παρακάτω θέματα θα απαντήσετε σε 4 που καθένα τους πέρνει 2,5 μονάδες. 
 Στα θέματα της εξέτασης τα ΕΝΤΟΝΑ(BOLD) γράμματα δηλώνουν διανύσματα 
 Εάν και εφόσον το θεωρείται σκόπιμο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι: 
Συνθήκη παραλληλίας ευθείας και επιπέδου: ε // Π  αν και μόνον αν ακ+βλ+γμ=0 
 ΘΕΜΑ 1. Στο επίπεδο θεωρούμε τα σημεία Α, Β, Γ, Μ, Ν, όπου τα Α, Β, Γ δεν είναι 
συνευθειακά και επιπλέον ισχύει ΑΜ=(1/3)ΑΒ και ΑΝ=(2/3)ΑΓ. Εστω Θ το σημείο τομής των 
ευθειών ΒΝ και ΓΜ. Να αποδείξετε ότι 
α) ΑΘ=(1/7)ΑΒ+(4/7)ΑΓ 
β) Για τα εμβαδά Ε(ΑΒΓ) του τριγώνου ΑΒΓ, και Ε(ΑΜΘΝ) του τετραπλεύρου ΑΜΘΝ, ισχύει 
Ε(ΑΜΘΝ) =(2/7)Ε(ΑΒΓ)  
 ΘΕΜΑ 2.  Δίδεται καμπύλη του επιπέδου που έχει εξίσωση αχ2+βχψ+γψ2+δ=0  . 
Α). Έστω ότι   β2-4αγ > 0 . Να αποδειχθεί ότι η καμπύλη παριστάνει Υπερβολή τότε και μόνον 
τότε αν το δ είναι διάφορο του 0. 
Β) Έστω ότι   β2-4αγ < 0 . Να αποδειχθεί ότι η καμπύλη παριστάνει ένα (και μόνον) σημείο του 
επιπέδου τότε και μόνον τότε αν το δ είναι  0. 
 ΘΕΜΑ 3. Στο R3 θεωρούμε  
το επίπεδο (Π) 2x-y+3z=12, και την ευθεία (ε)  (x-1)/3=(y+3)/2=z 
Na βρεθούν  
α) Το σημείο τομής Α της ευθείας (ε) και του επιπέδου (Π) 
β) ένα διάνυσμα του R3 κάθετο στην ευθεία (ε) και παράλληλο προς το επίπεδο (Π) 
γ) Οι εξισώσεις της ευθείας που διέρχεται από το σημείο (4, -1, 1), ανήκει στο επίπεδο (Π) και ειναι 
κάθετη στην ευθεία (ε) 
 ΘΕΜΑ 4. Α) Nα ελέγξετε, εάν η κατωτέρω εξίσωση παριστά κωνική επιφάνεια: 
                                   -6x²+3y²+2z²-12x-6y-4z-1=0 
B) Nα ευρεθεί η εξίσωση της επιφανείας (S), η οποία παράγεται εκ περιστροφής της καμπύλης (γ): 
x²-4z²=4, y=0, περί την ευθεία (ξ): x=2, y=0. 
 ΘΕΜΑ 5. Στον χώρο R3 δίδονται: 
    Η συμμετρική διγραμμική μορφή σ : R3xR3 → R που ορίζεται με τον τύπο  
σ( (x1 , y1 , z1 ), (x2 , y2 , z2 ) ) = x1x2 - x1y2 -y1x2 +2y1y2 +z1z2  
    Ο διανυσματικός υπόχωρος του  R3 , W= {(x, y, z) : z=2x}  και  
    Tο σημείο Μ=(1, 1, 1) του R3 .  
α) Να αποδειχθεί ότι η απεικόνηση σ ορίζει στον R3 ένα εσωτερικό γινόμενο. 
β) Να βρεθεί μία βάση του υπόχωρου W. 
β) Να βρεθεί μια ορθογώνια (ως προς το εσωτερικό γινόμενο σ), βάση του υπόχωρου W. 
γ) Να βρεθούν οι ορθές προβολές (ως προς το εσωτερικό γινόμενο σ), του Μ στους υπόχωρους W 
και W⊥ .  
 ΘΕΜΑ 6. Στο επίπεδο R2 θεωρούμε το εσωτερικό γινόμενο φ : R2xR2 → R που ορίζεται με 
τον τύπο φ( (x1 , y1 ), (x2 , y2 ) ) = 2x1x2  +x1y2 +y1x2 +y1y2 . Περαιτέρω δίνονται η ευθεία ε 
3x+4y+10=0 ,το διάνυσμα υ=(1, 1) και το σημείο Ο(0, 0). 
α) Να βρεθούν διανύσματα υ1 και υ2  τέτοια ώστε υ=υ1 + υ2 και επιπλέον το υ1 είναι παράλληλο 
στην ε ενώ το υ2 είναι κάθετο (ΠΡΟΣΟΧΗ: To "κάθετο" είναι ως προς το εσωτερικό γινόμενο φ), 
προς την ε. 
β) Να βρεθεί σημείο Ν της ευθείας ε, ώστε το διάνυσμα ΟΝ να είναι κάθετο, (ως προς το 
εσωτερικό γινόμενο φ), προς την ε.  


