
 

 

ΣΕΛΙΔΑ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 
        ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 

   
 

 
 
                                            ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 

                                        ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Α) Το ονοματεπώνυμο σας να γραφτεί καθαρά ανωτέρω, καθώς και ο 13-ψηφιος ΑΜ. 
Β) Στο θρανίο σας πλην ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  της κόλλας της θεμάτων-εξέτασης, και της ταυτότητας,   

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.  
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Τα κινητά τηλέφωνα θα είναι απολύτως ΚΛΕΙΣΤΑ σε τσάντες.  

Γ) Πρέπει να λυθούν και τα 4 θέματα, τα οποία είναι βαθμολογικώς ισοδύναμα. Κάθε θέμα θα γραφτεί 
αποκλειστικά στις δύο σελίδες του φύλλου όπου έχει γραφτεί η εκφώνηση του  και ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙ. Για 
πρόχειρο θα χρησιμοποιηθούν οι σελίδες 2, 11, 12. 

Δ) Εάν τυχόν κάποιος ενδιαφερθεί ενδεχομένως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ζητήσει 
επανεξέταση του γραπτού, θα πρέπει οπωσδήποτε να θυμάται  την ΑΙΘΟΥΣΑ και την ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 
στα οποία εξετάστηκε. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Δίδονται οι παρακάτω πληροφορίες, τις οποίες δύνασθε, εφ όσον το επιθυμείτε κατά την απόλυτη επιλογή σας, 
να χρησιμοποιήσετε για την λύση των θεμάτων.  
   

Μία ευθεία λέγεται κάθετος προς επίπεδο αν είναι κάθετος προς δύο τεμνόμενες ευθείες του επιπέδου. 
 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Για τους Βαθμολογητές: Κάθε θέμα βαθμολογείται με ένα δεκαδικό ψηφίο με άριστα 2,5 
ΘΕΜΑ 1                ΘΕΜΑ 2            ΘΕΜΑ 3           ΘΕΜΑ 4                            ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
 

              



 

ΣΕΛΙΔΑ 3 
 ΘΕΜΑ 1. Α) Στο χώρο δίνονται ένα επίπεδο (Π), τρία μη συνευθειακά σημεία Α, Β, Γ του επιπέδου 
(Π) και ένα σημείο Μ εκτός του επιπέδου (Π). Ισχύει ότι η ευθεία ΑΒ είναι κάθετος επί την ευθεία ΑΜ, η 
ευθεία ΒΓ είναι κάθετος επί την ευθεία ΒΜ κα η ευθεία ΑΒ είναι κάθετος επί την ευθεία ΒΓ. Να αποδειχθεί ότι 

B AMΓ •
uuur uuuur

=0 και να αποδειχθεί ότι η ευθεία ΑΜ είναι κάθετη προς το επίπεδο (Π). (Το σύμβολο •   
δηλώνει εσωτερικό γινόμενο). 

Β). Στον χώρο υπάρχει ένα  ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς Οxyz και δίνονται οι ευθείες  (ε1)  

1 1 1
x y z
= =  και   (ε2)   

1 2
1 2 1
x y z− −
= =

− −
. 

(α) Να εξετάσετε αν υπάρχει επίπεδο το οποίο να περιέχει τις (ε1)  και (ε2). 
(β) Να βρείτε την εξίσωση ενός επιπέδου το οποίο να περιέχει την (ε1)  και να είναι κάθετο στην (ε2). Πόσα 
τέτοια επίπεδα υπάρχουν; 



 

ΣΕΛΙΔΑ 5 
 ΘΕΜΑ 2.   Θεωρούμε την συνάρτηση < , >: R2 x R2 →R με τύπο <(α,β) , ((χ, ψ)> = 2αχ+αψ+βχ +βψ 
με α, β, χ, ψ πραγματικούς. Δεχόμεθα άνευ αποδείξεως ότι η < , > είναι διγραμμική συμμετρική μορφή στο R2 . 
Α) Να αποδειχθεί ότι η < , > είναι εσωτερικό γινόμενο στο R2 . 
B) Θεωρούμε επίσης το σημείο Α(1,1) και  την ευθεία (ε) που διέρχεται από  τα δύο σημεία Γ=(0, 1) και  
Δ=(1, 0).  Να βρεθεί σημείο Β επί της ευθείας (ε) ώστε η ευθεία ΑΒ να είναι κάθετος προς (ε). (ΠΡΟΣΟΧΗ. Το 
«κάθετος» εννοείτε ως προς το ως άνω εσωτερικό γινόμενο, και όχι ως προς το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο).  
 
 
 



 

ΣΕΛΙΔΑ 7 
 ΘΕΜΑ 3. A) Δίδεται η καμπύλη y=0, (x+3)2 +4z2 -z-15=0. Να βρεθεί η εξίσωση της επιφανείας εκ 
περιστροφής, που παράγεται από την περιστροφή της καμπύλης αυτής περί την ευθεία y=0 x=-3.  
Β) Δίδονται οι τρεις επιφάνειες: α) Σφαίρα κέντρου (-1, -1, 0) και ακτίνας 5. β) Σφαίρα κέντρου (1, 1, 3) και 
ακτίνας 4. γ) Επίπεδο παράλληλο του Oxy περιέχον το σημείο (0, 0, 3). Ερωτάται υπάρχουν σημεία του χώρου 
που να ανήκουν και στις τρεις επιφάνειες? 
 
 



 

ΣΕΛΙΔΑ 9 
 ΘΕΜΑ 4. Έστω R2[x] ο διανυσματικός χώρος των πολυωνύμων βαθμού <3, με μεταβλητή x και 
πραγματικούς συντελεστές. Θεωρούμε γνωστό άνευ αποδείξεως, ότι το σύνολο {1, x, -x2 }είναι βάση του R2[x]  
και ότι η συνάρτηση < , >: R2[x]xR2[x] → R  με τύπο <σ(x), τ(x)>= 

0

1
2 ( ) ( )x x dxσ τ

−∫  όπου τα σ(x), τ(x) 

ανήκουν στο R2[x] ,  είναι εσωτερικό γινόμενο.  
Α) Να βρεθούν στοιχεία του R2[x],  φ1, φ2 , ώστε το σύνολο {1, φ1, φ2 

 } να είναι ορθογώνιο και να περιέχει 
τρία διαφορετικά στοιχεία μη μηδενικά.  
Β) Δίδεται το πολυώνυμο α=2x2 . Εστω Υ ο υπόχωρος του R2[x]  που παράγεται από τα στοιχεία 3, 4x. Nα 
βρεθεί στοιχείο β του Υ ώστε το (α-β)  να είναι κάθετο προς το Υ.  



 

ΣΕΛΙΔΑ 11 

                                  ΠΡΟΧΕΙΡΟ 
 
 
 
 
 


