
Πολλαπλασιασµός Αριθµού µε ∆ιάνυσµα
Συντεταγµένες στο Επίπεδο

Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων

Ονοµατεπώνυµο: .................................................

Βαθµός : .................................................

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή
Λάθος (Λ).

i. Αν λ~α = λ~β και λ 6= 0, τότε ~α = ~β.

ii. Αν λ1 και λ2 είναι οι συντελεστές διεύθυνσης των κάθετων διανυσµάτων
~α και ~β αντίστοιχα, τότε λ1 · λ2 = 0.

iii. Αν το ABΓ∆ είναι τετράγωνο πλευράς 1, τότε
−→
AB ·

−→
A∆ = 1.

Μονάδες 15

Α2. ∆ίνονται τα διανύσµατα ~α = (x1, y1), ~β = (x2, y2) και ~γ = (x3, y3).
Να αποδείξετε ότι :

~α ·
(
~β + ~γ

)
= ~α · ~β + ~α · ~γ.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις.

Β1. Αν τα διανύσµατα ~α = (x, 1) και ~β = (1, 3) είναι κάθετα, τότε ο πραγµατικός
αριθµός x είναι ίσος µε .......... .

Μονάδες 7

Β2. ∆ίνονται τα σηµεία A(−1, 5) και B(−3, 1). Αν το σηµείο M(x, y) είναι το
µέσο του ευθύγραµµου τµήµατος AB, τότε x =.......... και y = ...........

Μονάδες 6

Β3. Αν τα διανύσµατα ~α και ~β είναι αντίθετα και ο συντελεστής διεύθυνσης του
διανύσµατος ~α είναι ίσος µε 4, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης του διανύσµα-
τος ~β ισούται µε .......... .

Μονάδες 6
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Β4. Αν για τα µη µηδενικά διανύσµατα ~α και ~β ισχύει ότι ~α + 2~β = ~0, τότε η
γωνία των ~α και ~β είναι .......... .

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

∆ίνονται τα σηµεία A(1, 2), B(6,−3) και Γ(−3, 5).

Γ1. Να ϐρείτε τις συντεταγµένες των διανυσµάτων
−→
AB και

−→
AΓ.

Μονάδες 5

Γ2. Να αποδείξετε ότι τα διανύσµατα
−→
AB και

−→
AΓ δεν είναι συγγραµµικά.

Μονάδες 10

Γ3. Να γράψετε το διάνυσµα ~u = (22,−19) ως γραµµικό συνδυασµό των διανυ-
σµάτων

−→
AB και

−→
AΓ.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ ∆

∆ίνονται τα µοναδιαία διανύσµατα ~α και ~β µε
(
~̂α, ~β

)
= 120o.

∆1. Να ϐρείτε το εσωτερικό γινόµενο των ~α και ~β.
Μονάδες 5

∆2. Αν ~v = ~α + ~β, να ϐρείτε :

α) το µέτρο του διανύσµατος ~v,
Μονάδες 7

ϐ) τη γωνία των διανυσµάτων ~α και ~v.
Μονάδες 8

∆3. Αν για το διάνυσµα ~u ισχύει ότι :

~u ‖ ~β και (~u + ~α) ⊥ ~β,

να ϐρείτε το µέτρο του διανύσµατος ~u.
Μονάδες 5
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