
                                            ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α 

 ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
Α) Στην κόλλα της εξέτασης παρακαλείσθε να γράψετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας, τον 13-ψηφιο ΑΜ, και 

στην άνω δεξιά γωνία της κόλλας να γραφτεί η ομάδα των θεμάτων σας, (δηλ. Α η Β). 
Β) Στο θρανίο σας πλην ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  της κόλλας της εξέτασης, των θεμάτων και της ταυτότητας, ΔΕΝ ΘΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Ιδιαιτέρως τα κινητά τηλέφωνα θα είναι απολύτως ΚΛΕΙΣΤΑ σε τσάντες.  
                   Γ) Από τα 4 κατωτέρω θέματα θα επιλέξετε για να λύσετε τα 3.  
Δ) Δίδονται οι παρακάτω τύποι του βιβλίου, προς προαιρετική χρήση κατά την κρίση σας:  
α) ημ2γ=2συνγημγ, συν2γ=(συνγ) 2 - (ημγ) 2  
b) x=ξ+Χσυνα-Υημα, y=η+Χημα+Υσυνα,  
 1) Α) Εστω μ θετικός ακέραιος και χ1 , χ2 , …, χμ , είναι μη μηδενικά διανύσματα ενός διανυσματικού 
χώρου με εσωτερικό γινόμενο. Αν τα διανύσματα αυτά είναι κάθετα ανά δύο, ερωτάται : έπεται από αυτό ότι 
τα διανύσματα αυτά είναι γραμμικώς ανεξάρτητα ? 
Β) Θεωρούμε την συνάρτηση φ: R3x R3 →R που έχει τύπο φ( (α1, α2, α3), (β1, β2, β3) )=α1β1-α1β2–α2β1 
+2α2β2+α3β3 , για την οποία φ δίδεται η πληροφόρηση ότι ισχύει για κάθε x, y, z∈R3 , ρ∈R, φ(x+y, z)=φ(x, 
z)+φ(y, z), φ(ρx, y)=ρφ(x, y), φ(x, y)= φ(y, x).  Θεωρούμε το σύνολο Α={ (α1, α2, α3)∈R3 : α2 = α1 + α3 } για το 
οποίο δίδεται η πληροφόρηση ότι είναι διανυσματικός υπόχωρος του R3 .  
α) Να αποδειχθεί ότι η φ είναι  εσωτερικό γινόμενο του R3  
β) Να αποδειχθεί ότι τα διανύσματα (1, 1, 0) και (0, 1, 1) είναι  βάση του Α 
γ) Να βρεθεί μία ορθοκανονική βάση του Α, ως προς το εσωτερικό γινόμενο φ.  
δ) Εστω u=(1, 2, 3). Να βρεθεί v∈ R3 ώστε το (u-v) να είναι κάθετο προς όλα τα διανύσματα του Α.  
 2) Α) Τα επίπεδα  και  είναι κάθετα στα μη συγγραμμικά διανύσματα  και  αντίστοιχα. 

Αν η ευθεία ε είναι η τομή των  και  τότε η ε είναι παράλληλη προς το διάνυσμα .  
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Β) Στο συνήθη χώρο και ως προς ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Oxy  δίνονται οι ευθείες  z

1( ) : (2 1) / 2 ( 1) / 3ε x y z+ = − = 2( ) : 2 1 ( 1) / 3 ( 1) / 2ε x y z+ = − = − και . 
(β1) Να εξετασθεί αν οι ευθείες  και   τέμνονται η αν είναι παράλληλες.  1( )ε 2( )ε
(β2) Να εξετάσετε αν υπάρχει επίπεδο, που περιέχει την  και είναι κάθετο στην .  1( )ε 2( )ε
(Γ) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν μοναδιαία διανύσματα ur  και vr  του χώρου για τα οποία ισχύουν 

συγχρόνως οι σχέσεις 3|| ||
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u v× =r r  και 〈 〉 .  , 1/u v 2=r r

 3) Α) Θεωρούμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxyz στον χώρο και έστω ζ1, ζ2, ζ3, ζ4∈R όπου τα 
ζ1, ζ2, ζ3, δεν είναι όλα 0. Θεωρούμε Χ το σύνολο των σημείων του χώρου  που ικανοποιούν την εξίσωση  
ζ1x+ ζ2y+ ζ3z= ζ4, και το διάνυσμα u=( ζ1, ζ2, ζ3). Εστω Κ=(κ1, κ2, κ3) τυχόν σημείο του χώρου που δεν ανήκει 
στο Χ και Λ=(λ1, λ2, λ3) σημείο του Χ τέτοιο ώστε το ΚΛ είναι παράλληλο προς το u.  
α) Να αποδειχθεί ότι αν Λ1, Λ2 δύο διαφορετικά σημεία του Χ, τότε το διάνυσμα u είναι κάθετο προς το Λ1Λ2. 
β) Να εκφρασθεί το μήκος (ΚΛ) συναρτήσει των ζ1, ζ2, ζ3, ζ4, κ1, κ2, κ3. 
 Β) Θεωρούμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Ox1y1z1 και τα τρία μοναδιαία διανύσματα αξόνων 
κατά σειράν (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1). Εστω θ∈R. Θεωρούμε ένα δεύτερο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων 
Ox2y2z2 με μοναδιαία διανύσματα αξόνων κατά σειράν (0, 0, 1), (ημθ, συνθ, 0), (-συνθ, ημθ, 0). Θεωρούμε και 
ένα τρίτο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Ox3y3z3  με αντιστοιχα διανύσματα (0, 0, -1), (-ημθ, συνθ, 0), (συνθ, 
ημθ, 0). Επισημαίνεται ότι οι συντεταγμένες των ως ανω διανυσμάτων στην εκφώνηση αυτή αναφέρονται στο 
Ox1y1z1 .Εστω Μ τυχόν σημείο του χώρου με συντεταγμένες (x1 , y1 , z1 ), (x2 , y2 , z2 ),   (x3 , y3 , z3 ) εις τα 
τρια συστήματα αντίστοιχα. Να εκφρασθούν τα x3 , y3 , z3 συναρτήσει των x2 , y2 , z2 και του θ. 
 4) Α) α) Να ευρεθεί η εξίσωση της  κυλινδρικής επιφάνειας  με οδηγό καμπύλη την (c):  x2+2z2=1, y=0, 
και γενέτειρα παράλληλη με την  ευθεία (ε): [(x-1)/3]=[(y-3)/2]=[(z-2)/1].  
β) Τι είδους καμπύλη είναι η τομή της ως άνω επιφανείας με το επίπεδο y=0 ? 
B)  α) Να βρεθεί η εξίσωση της επιφανείας που παράγεται από την ευθεία x=-2y, z=0, όταν αυτή 
περιστρέφεται περί τον x-άξονα. β) Εστω Γ η καμπύλη τομή της ως άνω επιφανείας με το επίπεδο x=9. Να 
εξετασθεί αν η ως άνω επιφάνεια είναι κωνική επιφάνεια με κορυφή (0, 0, 0, ) και οδηγό Γ. 



 
                                            ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
Α) Στην κόλλα της εξέτασης παρακαλείσθε να γράψετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας, τον 13-ψηφιο ΑΜ, και στην 
άνω δεξιά γωνία της κόλλας να γραφτεί η ομάδα των θεμάτων σας, (δηλ. Α η Β). 
Β) Στο θρανίο σας πλην ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  της κόλλας της εξέτασης, των θεμάτων και της ταυτότητας, ΔΕΝ ΘΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Ιδιαιτέρως τα κινητά τηλέφωνα θα είναι απολύτως ΚΛΕΙΣΤΑ σε τσάντες.  
                   Γ) Από τα 4 κατωτέρω θέματα θα επιλέξετε για να λύσετε τα 3.  
Δ) Δίδονται οι παρακάτω τύποι του βιβλίου, προς προαιρετική χρήση κατά την κρίση σας:  
α) ημ2γ=2συνγημγ, συν2γ=(συνγ) 2 - (ημγ) 2 , b) x=ξ+Χσυνα-Υημα, y=η+Χημα+Υσυνα,  
 1) Α) Θεωρούμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxyz στον χώρο και έστω η1, η2, η3, η4∈R όπου 
τα η1, η2, η3, δεν είναι όλα 0. Θεωρούμε Χ το σύνολο των σημείων του χώρου  που ικανοποιούν την εξίσωση  
η1x+ η2y+ η3z= η4, και το διάνυσμα w=( η1, η2, η3). Εστω Μ=(μ1, μ2, μ3) τυχόν σημείο του χώρου που δεν 
ανήκει στο Χ και Λ=(λ1, λ2, λ3) σημείο του Χ τέτοιο ώστε το ΜΛ είναι παράλληλο προς το w.  
α) Να αποδειχθεί ότι αν Ν1, Ν2 δύο διαφορετικά σημεία του Χ, τότε το διάνυσμα w είναι κάθετο προς το Ν1Ν2. 
β) Να εκφρασθεί το μήκος (ΜΛ) συναρτήσει των η1, η2, η3, η4, μ1, μ2, μ3 .
 Β) Θεωρούμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Ox1y1z1 και τα τρία μοναδιαία διανύσματα αξόνων 
κατά σειράν (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1). Εστω φ∈R. Θεωρούμε ένα δεύτερο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων 
Ox2y2z2 με μοναδιαία διανύσματα αξόνων κατά σειράν (0, 0, 1), (-ημφ, συνφ, 0), (συνφ, ημφ, 0). Θεωρούμε 
και ένα τρίτο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Ox3y3z3  με αντιστοιχα διανύσματα (0, 0, -1), (ημφ, συνφ, 0),  
(-συνφ, ημφ, 0). Επισημαίνεται ότι οι συντεταγμένες των ως ανω διανυσμάτων στην εκφώνηση αυτή 
αναφέρονται στο Ox1y1z1 .Εστω Μ τυχόν σημείο του χώρου με συντεταγμένες (x1 , y1 , z1 ), (x2 , y2 , z2 ),   (x3 , 
y3 , z3 ) εις τα τρια συστήματα αντίστοιχα. Να εκφρασθούν τα x3 , y3 , z3 συναρτήσει των x2 , y2 , z2 και του φ. 
 2) Α) α) Να ευρεθεί η εξίσωση της  κυλινδρικής επιφάνειας  με οδηγό καμπύλη την (c):  3x2-z2=1, y=0, 
και γενέτειρα παράλληλη με την  ευθεία (ε): [(x-3)/1]=[(y-1)/3]=[(z-1)/2].  
β) Τι είδους καμπύλη είναι η τομή της ως άνω επιφανείας με το επίπεδο y=0 ? 
B)  α) Να βρεθεί η εξίσωση της επιφανείας που παράγεται από την ευθεία x=-3y, z=0, όταν αυτή 
περιστρέφεται περί τον x-άξονα. β) Εστω Γ η καμπύλη τομή της ως άνω επιφανείας με το επίπεδο x=8. Να 
εξετασθεί αν η ως άνω επιφάνεια είναι κωνική επιφάνεια με κορυφή (0, 0, 0, ) και οδηγό Γ. 
 3) Α) Τα επίπεδα Π1 και Π2  είναι κάθετα στα μη συγγραμμικά διανύσματα u1 και u2 αντίστοιχα. Αν η 
ευθεία ε είναι η τομή των Π1 και Π2 τότε η ε είναι παράλληλη προς το διάνυσμα. u1×u2  
Β) Στο συνήθη χώρο και ως προς ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Oxy  δίνονται οι ευθείες  z
ε1 : (x-1)/3=y=(2z+1)/2 και  ε2 : (x-1)/3=(y-1)/2=2z+1.  
(β1) Να εξετασθεί αν οι ευθείες  και   τέμνονται η αν είναι παράλληλες.  1( )ε 2( )ε
 (β2) Να εξετάσετε αν υπάρχει επίπεδο, που περιέχει την  και είναι κάθετο στην .  1( )ε 2( )ε
(Γ) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν μοναδιαία διανύσματα ur  και vr  του χώρου για τα οποία ισχύουν 

συγχρόνως οι σχέσεις 3|| ||
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u v× =r r  και .  , 1/u v〈 〉 =r r 2

 4) Α) Έστω λ θετικός ακέραιος και ψ1 , ψ2 , …, ψλ , είναι μη μηδενικά διανύσματα ενός διανυσματικού 
χώρου με εσωτερικό γινόμενο. Αν τα διανύσματα αυτά είναι κάθετα ανά δύο, ερωτάται : έπεται από αυτό ότι 
τα διανύσματα αυτά είναι γραμμικώς ανεξάρτητα ? 
Β) Θεωρούμε την συνάρτηση φ: R3x R3→ R που έχει τύπο φ( (α1, α2, α3), (β1, β2, β3) )= -α1β2+ α1β1–α2β1 +α3β3 
+2α2β2, για την οποία φ δίδεται η πληροφόρηση ότι ισχύει για κάθε x, y, z∈R3 , ρ∈R,  
φ(x+y, z)=φ(x, z)+φ(y, z), φ(ρx, y)=ρφ(x, y), φ(x, y)= φ(y, x).  Θεωρούμε το σύνολο B={ (α1, α2, α3)∈R3 : α2 = 
α1 + α3 } για το οποίο δίδεται η πληροφόρηση ότι είναι διανυσματικός υπόχωρος του R3 .  
α) Να αποδειχθεί ότι η φ είναι  εσωτερικό γινόμενο του R3  
β) Να αποδειχθεί ότι τα διανύσματα (-1, -1, 0) και (0, -1, -1) είναι  βάση του Β 
γ) Να βρεθεί μία ορθοκανονική βάση του Β, ως προς το εσωτερικό γινόμενο φ.  
δ) Εστω v=(1, 3, 2). Να βρεθεί u∈ R3 ώστε το (u-v) να είναι κάθετο προς όλα τα διανύσματα του B.  



 
ΣΧΟΛΙΟ. Η Β προκυπτει από την Α με εναλλαγη 1στο 4, 2 στο 3, 3 στο 1, 4 στο 2, . 

  
 
 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
Δίδονται τα δύο επίπεδα Π1 : x-y+z-6=0  και Π2 : x+2y-3z=0 που η τομή τους είναι η ευθεία ε. 
α) Να ευρεθούν τα a, b, c, d, e, f ∈R ώστε η ε να έχει εξίσωση (x-a)/d=(y-b)/e=(z-c)/f 
β) Να βρεθεί η εξίσωση του επιπέδου που διέρχεται από το σημείο (1, 1, 1) και είναι κάθετο προς την ε. 
 
Α) Εστω f:R3 → R, g: R2 → R, είναι συναρτήσεις, a, b, c, m, l, k, r είναι πραγματικοί, οπου (am+bl+ck) ≠ 0.  . 
Εστω διάνυσμα v=(a, b, c)≠0 . Εστω Κ η επίπεδη καμπύλη με εξισώσεις f(x, y, z)=0, mx+ly+kz+r=0. Εστω Ε η 
κυλινδρική επιφάνεια με οδηγό την Κ και γενέτειρα παράλληλη προς το v. 
α) Να αποδειχθεί ότι τυχόν σημείο Μ(x, y, z) ανήκει στην Ε τότε και μόνον τότε αν υπάρχει σημείο (x1 , y1 , z1 
) της Κ και πραγματικός t, ώστε x- x1 =ta, y- y1 =tb, z- z1 =tc 
β) Να αποδειχθεό ότι η εξίσωση της Ε είναι  
f( x-a(mx+ly+kz+r)/(am+bl+ck), y-b(mx+ly+kz+r)/(am+bl+ck), z-c(mx+ly+kz+r)/(am+bl+ck) )=0 
 
 
 Θεωρούμε καμπύλη Κ του επιπέδου με εξίσωση x3 +3xy2 -1=0. Εάν γίνει αλλαγή των αξόνων σε νέο 
σύστημα αξόνων (x1 , y1 ) τότε η καμπύλη έχει εξίσωση της μορφής f(x1 , y1 )=0 όπου f είναι πολυώνυμο δύο 
μεταβλητών.  
α)  Να εξετασθεί αν υπάρχει παράλληλη μεταφορά των αξόνων ώστε το πολυώνυμο f να μην περιέχει τους 
όρους   , 3x1y1

2 . και  3y1x1
2  . Εάν υπάρχει τέτοια παράλληλη μεταφορά τότε να βρεθεί η εξίσωση της Κ στο 

νέο σύστημα αξόνων.  
β) Να εξετασθεί αν υπάρχει στροφή  των αξόνων ώστε το πολυώνυμο f να μην περιέχει τους όρους   , 3x1y1

2 . 
και  3y1x1

2  . Εάν υπάρχει τέτοια στροφή  των αξόνων τότε να βρεθεί η εξίσωση της Κ στο νέο σύστημα 
αξόνων.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 
 Α) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  
Β) είναι η στροφή με γωνία φ με 1-2ημφ2 =0. Αν φ=π/4 τότε η εξίσωση είναι  (x1 )3 -(y1 )3  -21/2 =0 
 
 Θεωρούμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Ox1y1z1 και τα τρία μοναδιαία διανύσματα αξόνων κατά 
σειράν (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1). Επισημαίνεται ότι οι συντεταγμένες των διανυσμάτων στην εκφώνηση αυτή 
αναφέρονται στο Ox1y1z1 . Εστω θ∈R. Θεωρούμε ένα δεύτερο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Ox2y2z3 με 
μοναδιαία διανύσματα αξόνων κατά σειράν (0, 0, 1), (ημθ, συνθ, 0), (-συνθ, ημθ, 0). Θεωρούμε και ένα τρίτο 
ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Ox3y3z3  με αντιστοιχα διανύσματα (0, 0, -1), (-ημθ, συνθ, 0), (συνθ, ημθ, 0). 
Εστω Μ τυχόν σημείο του χώρου με συντεταγμένες (x1 , y1 , z1 ), (x2 , y2 , z2 ),   (x3 , y3 , z3 ) εις τα τρια 
συστήματα αντίστοιχα. Να εκφρασθούν τα x3 , y3 , z3 συναρτήσει των x2 , y2 , z2 και του θ.    
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ.  
x3 = -x2  
y3 = (συν2θ)y2 +(ημ2θ)z2  
z3 = (ημ2θ)y2 -(συν2θ)z2  
 
 
 Εστω ΟXYZ είναι ορθοκανονικό σύστημα αξόνων και έστω καμπύλη Κ που έχει εξίσωση 2aX2 
+3bXY+cY2  +d=0, όπου ac≠0. Θεωρούμε ένα δεύτερο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxyz που προκύπτει 
από το ΟXYZ με στροφή των αξόνων κατά γωνία -2φ  .  Στο δεύτερο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxyz η 
καμπύλη Κ έχει εξίσωση Αx2  5Βxy+2Cy2  +3D=0.  
A) Eκφρασθούν τα A, B, C, D, συναρτήσει των a, b, c, d, φ. 
B) Nα αποδειχθεί ότι με δεδομένα τα a, b, c, d, υπάρχει επιλογή του φ ώστε να είναι Β=0 
Γ) Εστω  ότι 9b2 -8ac>0 και d=0. Ερωτάτε τι είδους καμπύλη είναι η Κ? 
 


