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ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ: 

   

 

                                            ΟΜΑΓΑ ΘΔΜΑΣΩΝ Α 
ΠΑΡΑΚΑΛΔΗΘΔ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΔΣΔ ΜΔ ΠΡΟΟΥΖ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 

 

                                        ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

Α) Σν νλνκαηεπώλπκν ζαο λα γξαθηεί καθαρά αλσηέξσ, θαζώο θαη ν 13-ςεθηνο ΑΜ. 

Β) ην ζξαλίν ζαο πιελ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ,  ηεο θόιιαο ησλ ζεκάησλ εμέηαζεο, θαη ηεο ηαπηόηεηαο,   ΓΔΝ 

ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΗΠΟΣΑ ΑΛΛΟ.  

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ, Σα κινητά τηλέυωνα θα είναι απολύτως ΚΛΔΗΣΑ σε τσάντες και τσέπες.  

Γ) Πξέπεη λα ιπζνύλ θαη ηα 3 θέματα, ηα νπνία είλαη βαζκνινγηθώο ηζνδύλακα, δει. 3,4 κνλάδεο έθαζηνλ. 

Κάζε ζέκα ζα γξαθηεί αποκλειστικά ζηηο δύν ζειίδεο ηνπ θύιινπ όπνπ έρεη γξαθηεί ε εθθώλεζε ηνπ  θαη 

ΜΟΝΟΝ ΔΚΔΙ. Γηα πξόρεηξν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζειίδεο 2, 9, 10. 

Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΗΝΑΗ 2.30’  ώρες.  

Γ) Δάλ ηπρόλ θάπνηνο ελδηαθεξζεί ελδερνκέλσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ λα δεηήζεη 

επαλεμέηαζε ηνπ γξαπηνύ, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπκάηαη  την ΑΗΘΟΤΑ και την ΟΜΑΓΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ζηα νπνία εμεηάζηεθε. 

 

ΟΗ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ Α ΔΤΥΟΝΣΑΗ ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ  
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 
Γηα ηνπο Βαζκνινγεηέο: Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε έλα δεθαδηθό ςεθίν κε άξηζηα 3,4 

ΘΔΜΑ 1                ΘΔΜΑ 2            ΘΔΜΑ 3                                                  ΑΘΡΟΗΜΑ 
 

                            



 

ΔΛΗΓΑ 3 
 

 ΘΔΜΑ 1. Θεσξνύκε   έλα νξζνθαλνληθό ζύζηεκα αμόλσλ ζηνλ ρώξν Oxyz.  

 A) Γίδνληαη ην ζεκείν Γ(1, 2, 3) θαη νη δύν επζείεο l1 : (x-1)/2=(y-2)/3=(2z+4)/4 ,  

 l2 : (x+1)/3=(y-1)/2=(z-1)/2. Να βξεζνύλ  

α) Γηάλπζκα  u  , νξζνγώλην πξνο θαη ηηο δύν επζείεο  l1 θαη l2 .  

β) Η εμίζσζε ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν δηέξρεηαη από ην ζεκείν Γ θαη είλαη θάζεην πξνο ην δηάλπζκα u.  

γ) Η εμίζσζε ηνπ επηπέδνπ πνπ πεξηέρεη ηελ επζεία l1 θαη είλαη παξάιιειν πξνο ηελ l2 .  

 Β) Να επξεζεί ε εμίζσζε ηεο θσληθήο επηθάλεηαο πνπ έρεη θνξπθή ην ζεκείν Γ(1, -2, 3) θαη νδεγό ηελ 

θακπύιε 2y
2
 -3z

2 
=1, x=0.  

 

 

 

 

 



 

ΔΛΗΓΑ 5 
 

  ΘΔΜΑ 2. ην ζέκα απηό, ην εζσηεξηθό γηλόκελν <, > είλαη ην ζύλεζεο εζσηεξηθό γηλόκελν ηνπ 

R
3   

 .  Θεσξνύκε   έλα νξζνθαλνληθό ζύζηεκα αμόλσλ ζηνλ ρώξν Oxyz. Δζησ ζεκείν Β κε ζπληεηαγκέλεο (θ, 

ι, κ) θαη δηάλπζκα u=(γ, β, δ) δηάθoξν ηνπ 0. Οξίδνπκε ηα ζύλνια Σ={Μ R
3 
: <OM , u>=<OB , u> }θαη 

Τ={Μ R
3 

: ππάξρεη ιR ώζηε BM =ιu }.  

 Α) Να απνδεηρζεί όηη ην Σ είλαη επίπεδν ηνπ νπνίνπ λα βξεζεί ε εμίζσζε ζπλαξηήζεη ησλ θ, ι, κ, γ, β, δ 

 Β) Να απνδεηρζεί όηη ην Τ είλαη επζεία  ηεο νπνίαο λα βξεζνύλ νη εμίζώζεηο ζπλαξηήζεη ησλ θ, ι, κ, γ, 

β, δ 

 Γ) Να απνδεηρζεί όηη ην επίπεδν Σ θαη ε επζεία Τ είλαη θάζεηα.  



 

ΔΛΗΓΑ 7 

 

  ΘΔΜΑ 3. Γίδεηαη ε δηγξακκηθή ζπκκεηξηθή ζπλάξηεζε θ: R
3
xR

3
  R

3 
κε ηύπν  

θ( (x, y, z), (x1, y1, z1) )= 4xx1 – xy1 – yx1 + yy1 +zz1 , o ππόρσξνο ηνπ R
3
  

Α={ (t, r, s } R
3
 : t-r+2s=0 } θαη u=(1, 2, 3). 

Α) Να απνδεηρζεί όηη ε θ είλαη εζσηεξηθό γηλόκελν.  

Β) Να βξεζνύλ δύν ζηνηρεία ηνπ Α, πνπ απνηεινύλ βάζε ηνπ Α.   

Γ) Να βξεζνύλ δύν κε κεδεληθά ζηνηρεία ηνπ Α, πνπ λα είλαη νξζνγώληα.  

Γ) Να βξεζεί δηάλπζκα w ηνπ Α, ώζηε ην (w-u) λα είλαη νξζνγώλην πξνο ηνλ Α.  

Δ) Να απνδεηρζεί όηη ην ζύλνιν ησλ δηαλπζκάησλ ηνπ R
3
 πνπ είλαη νξζνγώληα πξνο ην u, θαη σο πξνο θ 

αιιά ηαπηνρξόλσο θαη σο πξνο ην ζύλεζεο εζσηεξηθό γηλόκελν < , > ηνπ R
3
 , απνηεινύλ ππόρσξν ηνπ R

3 
,  ηνπ 

νπνίνπ λα βξεζεί κία βάζε.  



 

 

ΔΛΙΓΑ 9 

                                  ΠΡΟΥΔΗΡΟ 

 
 

 

 

 


