
 

ΣΕΛΙΔΑ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, 12-07-2012 
 
        ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑ……………………………………………………………………….……………….. 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………..………………………………………………………………… 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:  

   
 
                                            ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ B  
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 των θεμάτων εξέτασης, και της ταυτότητας,   ΔΕΝ 
ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.  
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Τα κινητά τηλέφωνα θα είναι απολύτως ΚΛΕΙΣΤΑ σε τσάντες και τσέπες.  
Γ) Πρέπει να λυθούν και τα 3 θέματα, τα οποία είναι βαθμολογικώς ισοδύναμα, δηλ. 3,4 μονάδες έκαστον. 
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, 9, 10. 
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 2.30’  ώρες.  
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. 
  ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ, (εάν το κρίνουν σκόπιμο), δύνανται να στηριχθούν στα παρακάτω: 
  Αν Α είναι διανυσματικός χώρος με πραγματικούς συντελεστές και φ: Α xΑ→R είναι 
απεικόνηση, ώστε φ(χ, ψ)=φ(ψ, χ)  και φ(αχ+βψ, ζ)=αφ(χ, ψ) +βφ(ψ, ζ), τότε η φ λέγεται ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ και 
ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΗ.  
 Οι τύποι αλλαγής συντεταγμένων σε στροφή των αξόνων κατά γωνία α είναι οι: x’ =xσυνα +yημα,  
y’=-xημα +yσυνα .  
 Έστω η καμπύλη με εξίσωση ax2 +bxy+cy2

 

 +dx+ey +f=0. Η εξίσωση απαλλάσσεται του όρου bxy, με 
στροφή των αξόνων κατά γωνία ω όπου σφ2ω=(a-c)/b.  

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

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

                            



 

 
ΣΕΛΙΔΑ 3 
 
ΣΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
Με Τ συμβολίζουμε τον (συνήθη, φυσικό) χώρο. (Πολλοί τον συμβολίζουν και με Ε). Θεωρούμε ένα 
ορθοκανονικό σύστημα αξόνων  Oxyz,  στον Τ, με βάση το οποίον, κάθε σημείο του Τ, χαρακτηρίζεται με τις 
τρεις συντεταγμένες του. 
 
  ΘΕΜΑ 1.  
 Α) α) Να ευρεθεί η εξίσωση του επιπέδου Π, που διέρχεται από το σημείο Α (3, 2, 3) και είναι 
παράλληλο προς τις ευθείες  ε1 : (x-1)/2=(y+1)/2=(3z-2)/3  και ε2
 β) Δίδεται η σφαίρα Σ: x

 : (3x+1)/3=(y-1)/5=(z+3)/2 
2 +y2 +z2

 Β) Δίδεται η ευθεία ε : 2x-z-1=0, y=0.  

 -2x-6y-4z +5=0. Να βρεθεί το κέντρο της. Εν συνεχεία να βρεθεί η ακτίνα 
σφαίρας που έχει το ίδιο κέντρο με την Σ και η οποία εφάπτεται με το επίπεδο Π  (του α) ).  

 α) Να βρεθεί η εξίσωση της επιφανείας Ε που παράγεται από την περιστροφή της ε περί την ευθείαν  
ξ:  z=1, y=0.  
 β) να βρεθεί η εξίσωση της τομής κ της Ε και του επιπέδου Oyz. Τι είδους καμπύλη είναι αυτή η τομή κ?.  
 Γ) Να βρεθεί η εξίσωση κυλίνδρου Κ που παράγεται από γενέτειρα με διεύθυνση u (2,3 , 1) , και οδηγό 
την καμπύλη κ (του Β).  
 
 
 
 



 

ΣΕΛΙΔΑ 5 
 
  ΘΕΜΑ 2.  
 Α) Στον χώρο Τ θεωρούμε σύστημα αξόνων Oxyz και το σύνηθες εσωτερικό γινόμενο < , >. Εστω τα 
ανεξάρτητα (ελεύθερα) διανύσματα ω=(0, 1, -1), θ=(-2, 1, 1).  Θεωρούμε τα σημεία  Α=(1, 1, 1)  και Β=(1, -1, 
1).  
 α) Θεωρούμε το επίπεδο Π= {Σ: ΑΣ


=νω+μθ,  ν, μ ∈ R} και την ευθεία Ε={Σ: ΑΣ


=λω,  λ ∈ R}. Να 

ευρεθούν οι εξισώσεις του Π και Ε.  
β) Να εξετασθεί αν υπάρχουν σημεία Κ∈Ε και Λ∈ Π, διάφορα του Β,  τέτοια ώστε η ευθεία ΒΚ είναι κάθετος 
προς την Ε και η ευθεία ΒΛ είναι κάθετος προς το επίπεδο Π.  
 γ) Θεωρούμε σημεία Q, R τέτοια ώστε ω = OQ


 και θ=OR


 . Από τις τρείς ευθείες ΟΑ, OQ, OR, να εξετασθεί 

ποία ζευγάρια είναι κάθετες μεταξύ τους.  
 Β) Δίδεται η εξίσωση μιας καμπύλης K σε άξονες Οxy στο επίπεδο: x2 -6xy +y2

 

 -2x+2y +4=0. Να 
βρεθεί ένα νέο σύστημα αξόνων στο οποίο η Κ έχει την απλούστερη δυνατή εξίσωση (δηλ. να μην περιέχει 
όρους του τύπου ax η by η cxy,  όπου a, b, c ∈ R) 
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  ΘΕΜΑ 3.  
  Α) Στο χώρο R3 θεωρούμε τα σημεία Κ(2, 1, 1) και Λ(-1, -1, -1), την ευθεία ε1

α) Να βρεθούν οι συντεταγμένες του σημείου Μ που είναι η τομή της ευθείας ε

 που ορίζουν τα σημεία 
Κ και Λ και το επίπεδο Π: x+y+z-2=0.  

1
β) Να εξετασθεί αν υπάρχει ευθεία ε

 και του επιπέδου Π 
2 του επιπέδου Π που να διέρχεται από το Μ και να είναι κάθετη προς την 

ε1
 Β) Στον χώρο R

 . 
3

α) Να βρεθεί η εξίσωση του επιπέδου που διέρχεται από τα σημεία Α, Β, Γ. 
 θεωρούμε τα σημεία Α(5, 3, 1), Β(2, -1, -1),  Γ(-1, 0, 8), Δ(9, 0, 5).  

β) Να βρεθεί η απόσταση του Δ από το ΑΒΓ.  
γ) Να ευρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.  
 Γ)  Θεωρούμε την απεικόνιση φ: R2xR2

φ((χ
 → R, που ορίζεται από τον τύπο  

1, χ2 ), (ψ1, ψ2, )=(χ1 – χ2)(ψ1 – ψ2 ) + χ2ψ2  +χ1ψ1, όπου τα χ1, χ2, , ψ1, ψ2
Α) Να αποδειχθεί ότι η φ είναι εσωτερικό γινόμενο στο R

, ανήκουν στο R.  
2

Β) Εστω ε
.  

1 = (1, 0 ), ε2 = (0, 1 ) . Να ευρεθεί  α ∈ R  τέτοιοι ώστε τα δύο διανύσματα  ε2, ε1 +αε2

 

,  αποτελούν 
ορθογώνιο  σύνολο  ως προς φ 
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                                  ΠΡΟΧΕΙΡΟ 
 
 
 
 
 


