
 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, 05-09-2011 
 
        ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑ……………………………………………………………………….……………….. 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………..………………………………………………………………… 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:  

   
                                            ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ B  
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  
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. ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι σελίδες  2, 9, 10, 11, 12 (οι οποίες 
ΚΥΡΙΩΣ προορίζονται για πρόχειρο).  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. 
Ε)    ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ, (εάν το κρίνουν σκόπιμο), δύνανται να στηριχθούν στα παρακάτω: 
 Ευθεία κάθετη σε δύο τεμνόμενες ευθείες επιπέδου, είναι κάθετη σε κάθε ευθεία του επιπέδου.  
 Έστω ευθεία ε και σημείο Σ. Υπάρχει ακριβώς ένα επίπεδο περιέχον το Σ και είναι κάθετο προς την ε. 
Περιέχει δε όλες τις ευθείες κάθετες προς την ε ευθείες που περιέχουν το Σ.  
 Αν Α, Β είναι διανυσματικοί χώροι με πραγματικούς συντελεστές και φ: Α xΒ→R τέτοια ώστε φ(χ, 
ψ)=φ(ψ, χ)  και φ(αχ+βψ, ζ)=αφ(χ, ζ) +βφ(ψ, ζ), τότε η φ λέγεται ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ και ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΗ.  
 Το διάνυσμα (α, β, γ) ≠0, είναι κάθετο προς το επίπεδο αx+βy+γz =δ. 
  
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,  
Mε Τ συμβολίζουμε τον (συνήθη, φυσικό) χώρο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.  Στον Τ   υπάρχουν 
ορθοκανονικά σύστηματα αξόνων  Oxyz,   με βάση τα οποία, κάθε σημείο και κάθε (ελεύθερο) διάνυσμα του 
Τ, χαρακτηρίζεται με τις τρεις συντεταγμένες, οι οποίες κάθε φορά αναφέρονται στο συγκεκριμένο σύστημα 
αξόνων που έχουμε επιλέξει.   
Αντίστοιχη σύμβαση έχουμε και για το επίπεδο με σύστημα Oxy και δύο συντεταγμένες.  
ΟΛΑ τα εσωτερικά γινόμενα είναι τα «συνήθη», εκτός αν δηλωθεί ρητά κάτι άλλο.  
 
   ΘΕΜΑ 1.  
  Α) Θεωρούμε συνάρτηση F: R2

Λ={(x,y): (x,y)=m+(s, r) με m∈ F
 →R,  r, s ∈ R και το σύνολο  

-1

α) Να βρεθεί η εξίσωση του συνόλου  Λ στο σύστημα αξόνων Oxy, (συναρτήσει των F, r, s).    
(0) }.  

β) Nα περιγραφεί ορθοκανονικό σύστημα αξόνων O1x1y1 τέτοιο ώστε, στο σύστημα O1x1y1 , το σύνολο Λ 
έχει εξίσωση F(x1, y1
  B)  Στο ορθοκανονικό σύστημα Oxy θεωρούμε το σχήμα Κ με εξίσωση την x

)=0.  
2 +y2 +x-y-875=0. 

Nα αποδειχθεί ότι υπάρχει ορθοκανονικό σύστημα αξόνων O1x1y1
(x

 στο οποίο το σχήμα Κ έχει εξίσωση  
1)2 +(y1)2

  Γ) Θεωρούμε το σημείο  Γ=(1, 0, -1) του Τ, και το διάνυσμα  
 +t=0, όπου t κάποιος πραγματικός αρνητικός, (που δεν απαιτείται να βρεθεί).  

ΟΓ


=(1, 0, -1) όπου οι 
συντεταγμένες αναφέρονται σε ένα προσυμφωνημένο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxyz.  
 α) Να εξετασθεί αν υπάρχουν διανύσματα μήκους 1, τα  ω, σ του Τ,  ώστε τα ΟΓ


, ω, σ είναι ανά δύο 

κάθετα μεταξύ τους.  
 β) Εστω  θ, φ  είναι μη μηδενικά διανύσματα στο Τ, ώστε τα ΟΓ


, θ, φ,  είναι ανα δύο κάθετα μεταξύ 

τους. Να αποδειχθεί ότι το σύνολο σημείων {Β: ΟΒ


=ρθ+τφ όπου  ρ, τ ∈R }είναι υποσύνολο του μοναδικού 
επιπέδου που διέρχεται από το Ο και είναι κάθετο προς την ευθεία ΟΓ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΣΕΛΙΔΑ 5 
 
   ΘΕΜΑ 2.  
  Α) Εστω Κ, Ν, Μ, Λ σημεία του Τ, διάφορα της αρχής Ο,  τέτοια ώστε οι ευθείες ΟΚ, ΟΝ, ΟΜ 
είναι ανά δύο κάθετες μεταξύ τους.  
 α) Να αποδειχθεί ότι τα διανύσματα ΟΚ


, NΟ


, MΟ


 είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.  
 β) Θεωρούμε ως γνωστό και δεν απαιτείται απόδειξη ότι τα ΟΚ


, NΟ


, MΟ


 αποτελούν βάση των 
(ελευθερων) διανυσμάτων του Τ. Εστω ότι η ευθεία ΟΛ είναι κάθετος προς την ΟΚ. Να αποδειχθεί ότι 
υπάρχουν πραγματικοί τ, ρ τέτοιοι ώστε ΟΛ


=τ NΟ


 +ρ MΟ


 .  
  Β) Εστω επίπεδο το P: x+2y-3z=4  και το διάνυσμα w =(0, 3, 2) . 
Nα εξετασθεί αν υπάρχουν διανύσματα του R3

 

 , u, v,  τέτοια ώστε το  u είναι κάθετο προς το P,  το v να είναι 
παράλληλο προς το P  και  w=3u+2v. 

 



 

 

ΣΕΛΙΔΑ 7 
 
   ΘΕΜΑ 3.  

A) Δίδονται δύο επίπεδα στον χώρο, το -x+y+2z-1=0 και το x+y-z=0.  
  α) Nα εξετασθεί εάν  είναι παράλληλα 
  β) Να εξετασθεί αν υπάρχει μη μηδενικό διάνυσμα που να είναι ταυτοχρόνως κάθετο προς τα  
(-1, 1, 2) και (1, 1, -1) 
  γ) Να εξετασθεί αν υπάρχουν πραγματικοί b, a, c και οι επίσης πραγματικοί όχι μηδέν e, d, f 
έτσι ώστε τα δύο κατωτέρω συστήματα δύο εξισώσεων με τρείς αγνώστους 
-x+y+2z-1=0, το x+y-z=0 
και (x-b)/e=(y-a)/d=(z-c)/f 
έχουν ακριβώς τις ίδιες λύσεις.  
   Β) Να ευρεθεί η εξίσωση κώνου με κορυφή Λ(-3, 4, 2)  και οδηγό την καμπύλη 
   2y2 + 3x2

   Γ) Να ευρεθεί η εξίσωση της επιφανείας εκ περιστροφής της καμπύλης (y-3)
 =1 και z=0  

2 +3z2

 

 =1 
και x=0,   περί την ευθείαν y=3 και x=0 

 
 



 

 

 
ΣΕΛΙΔΑ 9 
 
  Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ, (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ), ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Η ΓΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ίδια σελίδα ΔΕΝ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ταυτοχρόνως και ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ και ΓΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ. Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ, ανάλογα με την χρήση,  η: «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» η «ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
(ΤΑΔΕ)»



 

 

 
ΣΕΛΙΔΑ 11 
 
  Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ, (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ), ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Η ΓΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ίδια σελίδα ΔΕΝ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ταυτοχρόνως και ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ και ΓΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ. Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ, ανάλογα με την χρήση,  η: «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» η «ΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
(ΤΑΔΕ)» 
 
 
 
 
 


