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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Θέμα 1 Δίνονται οι ευθείες

(ε1) : (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1,−1, 1), t ∈ R,

(ε2) : (x, y, z) = (−1, 0,−1) + t(−1, 1, 0), t ∈ R.

α) Δείξτε ότι οι δύο ευθείες είναι ασύμβατες (δηλ. δεν τέμνονται και δεν είναι παράλληλες).

β) Βρείτε την εξίσωση ευθείας (ε) η οποία τέμνει κάθετα τις (ε1) και (ε2).

γ) Βρείτε την ελάχιστη απόσταση των (ε1) και (ε2).

δ) Βρείτε την εξίσωση του επιπέδου που ορίζουν οι ευθείες (ε2) και (ε).

Θέμα 2 α) Βρείτε όλους τους κύκλους που διέρχονται από την τομή των κύκλων (C1), (C2) όπου

(C1) : x2 + y2 − 2x+ 4y − 1 = 0,

(C2) : x2 + y2 + 4x− 2y − 1 = 0.

β) Βρείτε όλους τους κύκλους που διέρχονται από την τομή του κύκλου (C3),

(C3) : x2 + y2 + 2x+ 2y − 2 = 0,

και της ευθείας

(ε1) : y = x.

Θέμα 3 Με μεφορά και στροφή του συστήματος συντεταγμένων να φέρετε την καμπύλη

xy − x+ 3y − 4 = 0,

στην κανονική της μορφή. Για τι είδους καμπύλης πρόκειται; Βρείτε τα βασικά στοιχεία της καμπύλης

(κέντρο, κορυφή, άξονες συμμετρίας, ασύμπτωτες, εστίες, διευθετούσες).

Θέμα 4 Δίνονται οι κύκλοι

(C1) : x2 + y2 − 4y + 3 = 0,

(C2) : x2 + y2 + 4y = 0.
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Βρείτε το γεωμετρικό τόπο των κέντρων κύκλων που εφάπτονται εξωτερικά των δύο κύκλων (C1), (C2).

Θέμα 5 Δίνεται τρίγωνο ABC και τα σημεία D,E, F ώστε να ισχύουν

−→
AF =

1

3

−→
AB,

−→
AE =

1

3

−→
AC,

−−→
BD =

1

4

−−→
BC,

καθώς επίσης και τα σημεία M,K, που ικανοποιούν

−−→
DK =

15

4

−−→
DE,

−−→
DM =

5

4

−−→
DF.

α) Να αποδείξτε ότι τα σημεία A,M,K είναι συνευθειακά.
β) Αποδείξτε ότι το εμβαδό του τριγώνου DKM είναι τα

25
24
του εμβαδού του τριγώνου ABC.

Θέμα 6 Με μεφορά και στροφή του συστήματος συντεταγμένων να φέρετε την επιφάνεια

xy + yz − xz + 2x− 2y = 0,

στην κανονική της μορφή. Για τι είδους επιφάνεια πρόκειται;

Να λυθούν ακριβώς 5 θέματα.

Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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