
                                            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, ημ(π/4)=2-1/2 
γ) Διγραμμική Συμμετρική Απεικόνηση. φ:VxV→R με  φ(αχ+βψ, ζ)=αφ(χ, ζ)+βφ(ψ, ζ) και φ(χ, ψ)=φ(ψ, χ). 
Ε) Εάν τυχόν κάποιος ενδιαφερθεί ενδεχομένως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ζητήσει επανεξέταση του 
γραπτού, θα πρέπει να θυμάται  την ΑΙΘΟΥΣΑ και την ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ στα οποία εξετάστηκε.  
 
 Θέμα 1. α) Να ευρεθεί η εξίσωση του κυλίνδρου με γενέτειρα παράλληλη προς την ευθεία  
(ε): [(x-2)/4]=[(3y-4)/6]=[(z-3)/2] και οδηγό καμπύλη (c): 4x2+y2=1, z=0. 
Κατόπιν να ευρεθεί η εξίσωση της τομής του κυλίνδρου με το επίπεδο z=0 και να αναγνωρισθεί, τι είδους 
καμπύλη είναι. 
β) Να ευρεθεί η εξίσωση της επιφανείας  (Ε) η οποία παράγεται από την περιστροφή της ευθείας  
(ε): y-4z=0, x=0  περί  τον άξονα Oy. Κατόπιν να ευρεθεί η εξίσωση της τομής (Κ) αυτής της επιφανείας με το 
επίπεδο y=4 και να αναγνωρισθεί, τι είδους καμπύλη είναι. Τέλος, να αποδείξετε, ότι η (Ε) είναι η κωνική 
επιφάνεια  που έχει οδηγό την καμπύλη (Κ) και  κορυφή το σημείο (0,0,0). 
 Θέμα 2. α) Εστω Α ένας διανυσματικός χώρος στο R,  <, > και ένα εσωτερικό γινόμενο του. Να 
εξετασθεί αν ισχύει: για κάθε χ, ψ ∈Α: ισχύει <χ, ψ>=0 τότε και μόνον τότε αν || χ || 2 +|| ψ || 2 =|| χ+ψ|| 2 
β) Δίδεται η διγραμμική απεικόνηση φ: R2 xR2 →R με τύπο  
 φ((χ1 ,χ2 ), (ψ1 , ψ2 ))= χ1ψ1 -χ1ψ2 +2χ2ψ1 +χ2ψ2 . Να εξετασθεί αν η φ είναι εσωτερικό γινόμενο.  

 

γ) Εστω σ: R2 xR2 →R είναι διγραμμική συμμετρική απεικόνιση.  Για i, j=1, 2 ισχύει σ(εi , εi )=2 και  
σ(εi , εj )=3/2 αν i≠j, όπου ε1 =(1, 0)  ε2 =(0, 1).  
(i) Να εκφρασθεί το σ((χ1 ,χ2 ), (ψ1 , ψ2 )) συναρτήσει των χ1 , χ2 , ψ1 , ψ2 . 
(ii) Να δειχθεί ότι η σ είναι εσωτερικό γινόμενο  
(iii) Να βρεθεί μία ορθοκανονική βάση του R2 ως προς τη σ. 
 Θέμα 3. Θεωρούμε στο επίπεδο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxy και επίσης έτερο ορθοκανονικό 
σύστημα αξόνων Ox1y1 που προκύπτει από το Οxy με στροφή κατά γωνία b. Θεωρούμε την καμπύλη (Ε) που 
έχει εξίσωση mx2 +2xy +my2 -1=0, όπου m πραγματικός.  
α) Να βρεθεί η δευτεροβάθμια εξίσωση της (Ε) στο σύστημα Ox1y1   
β) Να βρεθουν οι τιμές του b για τις οποίες η εξίσωση της (Ε) στο Ox1y1  ΔΕΝ περιέχει όρο x1y1 . 
γ) Υπάρχουν τιμές του m για τις οποίες η (Ε) είναι παραβολή ? 
 Θέμα 4. ΄ΣΥΜΒΑΣΗ: Τα έντονα γράμματα δηλώνουν διανύσματα .  
α) Τα α, β, γ, δ είναι διανύσματα του R3 και ισχύουν οι γ=2α+β, δ=α-3β και ||αxb||=2/7. Να βρεθεί το ||γxδ||. 
β) Δίδονται τα σημεία του R3 , Α(1, 1, 1), Β(1, 1, 0) και Γ(2, χ, 1), όπου χ πραγματικός. Να ευρεθεί το εμβαδό του 
τριγώνου ΑΒΓ συναρτήσει του χ.  
γ) Δίδονται τα σημεία του R3 , Α(1, 1, 1) και Β(3, 4, 5). Θεωρούμε το σύνολο Ε των σημείων Μ τέτοιων ώστε 
||ΜΑ||=||ΜΒ||. Να αποδειχθεί ότι το Ε είναι επίπεδο  και να βρεθεί η εξίσωση του. 



 

.  

 

 
 
                                            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,  
Ε) Εάν τυχόν κάποιος ενδιαφερθεί ενδεχομένως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ζητήσει επανεξέταση του 
γραπτού, θα πρέπει να θυμάτε  την ΑΙΘΟΥΣΑ και την ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ στα οποία εξετάστηκε.  
 Θέμα 1. ΄ΣΥΜΒΑΣΗ: Τα έντονα γράμματα δηλώνουν διανύσματα .  
α) Τα α, β, γ, δ είναι διανύσματα του R3 και ισχύουν οι γ=3α-β, δ=2α+3β και ||αxβ||=2/5. Να βρεθεί το ||γxδ||. 
β) Δίδονται τα σημεία του R3 , Γ(-1, 1, 1), Δ(1, -1, 0) και Ε(2, 1, χ), όπου χ πραγματικός. Να ευρεθεί το εμβαδό του 
τριγώνου ΓΔΕ συναρτήσει του χ.  
γ) Δίδονται τα σημεία του R3 , Γ(1, 1, -1) και Δ(3, 2, 5). Θεωρούμε το σύνολο Ω των σημείων Λ τέτοιων ώστε 
||ΛΓ||=||ΛΔ||. Να αποδειχθεί ότι το Ω είναι επίπεδο και να βρεθεί η εξίσωση του. 

Θέμα 2. α) Να ευρεθεί η εξίσωση του κυλίνδρου με γενέτειρα παράλληλη προς την ευθεία  
(ε): [(4x-3)/4]=[(y+2)/3]=[(2z-1)/4] και οδηγό καμπύλη (c): 9y2-z2=1, x=0. Κατόπιν να ευρεθεί η τομή 

της κυλινδρικής επιφανείας με το επίπεδο x=0 και να αναγνωρισθεί, τί είδους καμπύλη είναι. 
β) Να ευρεθεί η εξίσωση της επιφανείας (Α) η οποία παράγεται από την περιστροφή της ευθείας  
(ε): 2x-z=0, y=0  περί  τον άξονα Oz. Κατόπιν να ευρεθεί η τομή (Β) αυτής της επιφανείας με το επίπεδο z=2 
και να αναγνωρισθεί, τί είδους καμπύλη είναι. Τέλος, να αποδείξετε, ότι η επιφάνεια (Α) είναι κωνική με οδηγό 
την (Β) και κορυφή το σημείο (0, 0, 0).  
 Θέμα 3. α) Εστω Α ένας διανυσματικός χώρος στο R, και < , > ένα εσωτερικό γινόμενο στον Α. Εστω 
μ είναι ένας θετικός ακέραιος και χ1, χ2 , ...χμ  είναι στοιχεία του Α, διάφορα του 0, που είναι ανα δύο 
ορθογώνια μεταξύ τους. Να αποδειχθεί ότι τα χ1, χ2 , ...χμ  είναι γραμμικώς ανεξάρτητα. 
β) Δίδεται η διγραμμική απεικόνηση φ: R2 xR2 →R με τύπο με  
φ((χ1 ,χ2 ), (ψ1 , ψ2 ))= χ1ψ1 +χ1ψ2 +3χ2ψ1 -χ2ψ2 . Να εξετασθεί αν η φ είναι εσωτερικό γινόμενο
γ) Εστω σ: R2 xR2 →R είναι διγραμμική συμμετρική απεικόνιση.  Για i, j=1, 2 ισχύει σ(εi , εi )=3 και  
σ(εi , εj )=5/2 αν i≠j, όπου ε1 =(1, 0)  ε2 =(0, 1).  
(i) Να εκφρασθεί το σ((χ1 ,χ2 ), (ψ1 , ψ2 )) συναρτήσει των χ1 , χ2 , ψ1 , ψ2 . 
(ii) Να δειχθεί ότι η σ είναι εσωτερικό γινόμενο  
(iii) Να βρεθεί μία ορθοκανονική βάση του R2 ως προς τη σ. 
 Θέμα 4. Θεωρούμε στο επίπεδο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxy και επίσης έτερο ορθοκανονικό 
σύστημα αξόνων Ox1y1 που προκύπτει από το Οxy με στροφή κατά γωνία c. Θεωρούμε την καμπύλη (Κ) που 
έχει εξίσωση tx2 -2xy +ty2 -1=0, όπου t πραγματικός.  
α) Να βρεθεί η δευτεροβάθμια εξίσωση της (Κ) στο σύστημα Ox1y1   
β) Να βρεθουν οι τιμές του c για τις οποίες η εξίσωση της (Κ) στο Ox1y1  ΔΕΝ περιέχει όρο x1y1 . 
γ) Υπάρχουν τιμές του t για τις οποίες η K είναι παραβολή ? 
 


