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Μέρος Α΄ : Να λύσετε και τις 6 ασκήσεις. Κάθε άσκηση ϐαθµολογείται µε 5 µονάδες.
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Α1. ∆ίνεται η έλλειψη µε εξίσωση

α. Να ϐρείτε τις συντεταγµένες των εστιών και των κορυφών της, την εκκεντρότητά της καθώς και τις
εξισώσεις των διευθετουσών της.
ϐ. Αν η χορδή ΣΤ της πιο πάνω έλλειψης διέρχεται από την εστία Ε, να υπολογίσετε την περίµετρο
του τριγώνου ΣΤΕ΄.

Α2.
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ϐ. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του επίπεδου χωρίου που περικλείεται από την καµπύλη µε εξίσωση
y = x2 − x − 2, τον άξονα των τετµηµένων και τις ευθείες x = −1 και x = 3.

Α3. Αν Ω = {1, 2, 3, . . . , 999}, να υπολογίσετε το πλήθος των στοιχείων του Ω τα οποία :
α. διαιρούνται µε το 3 ή το 5
ϐ. δε διαιρούνται ούτε µε το 3 ούτε µε το 5.

Α4.
α. Να ϐρείτε το πλήθος των αναγραµµατισµών της λέξης ∆ΙΕΥΘΕΤΟΥΣΑ.
ϐ. Πόσοι από τους αναγραµµατισµούς του ερωτήµατος α.: i. έχουν όλα τα ϕωνήεντα µαζί, ii.
αρχίζουν και τελειώνουν µε σύµφωνο, iii. περιέχουν τη λέξη ΘΕΟΣ.

Α5.
α. Να αποδείξετε ότι για κάθε ϕυσικό αριθµό ν ισχύει :
ν
X

(4k 3 − 6k 2 + 2k) = ν 2 · (ν 2 − 1).

k=1

ϐ. Να υπολογίσετε την τιµή του ϕυσικού αριθµού m ώστε να ισχύει :
20
X

(4k 3 − 6k 2 + 2k − m) = 5568.

k=9

Α6. Η ευθεία που περνά από τις κορυφές A′ (−4, 0) και B(0, 2) της έλλειψης µε εξίσωση
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είναι εφαπτοµένη της παραβολής µε εξίσωση y 2 = 4ax, a > 0.
α. Να ϐρείτε την τιµή του a και τις συντεταγµένες του σηµείου επαφής.
ϐ. Να ϐρείτε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονα
των τετµηµένων, του επίπεδου χωρίου που σχηµατίζεται από την ευθεία Α΄Β και το τµήµα της έλλειψης για y ≥ 0.
γ. Αν a = 1 να γράψετε, χρησιµοποιώντας ορισµένα ολοκληρώµατα, µε τι ισούται το εµβαδόν του
επίπεδου χωρίου που ϕράσσεται από την Α΄Β, την παραβολή και το τµήµα της έλλειψης για y ≥ 0
(χωρίς να υπολογίσετε τα εν λόγω ορισµένα ολοκληρώµατα).
Λύκειο Βεργίνας (Λάρνακα)
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Μέρος Β΄ : Να λύσετε και τις 3 ασκήσεις. Κάθε άσκηση ϐαθµολογείται µε 10 µονάδες.
Β.1 ∆ίνεται η παραβολή y 2 = 4ax µε a > 0, σηµείο T (at2 , 2at), t ∈ R της παραβολής και ΤΡ εστιακή
χορδή της.
Από το σηµείο Τ ϕέρουµε ευθεία (η) παράλληλη µε τον άξονα της παραβολής η οποία τέµνει τη
διευθετούσα της παραβολής στο σηµείο ∆ και ϑεωρούµε σηµείο Σ πάνω στην (η) τέτοιο ώστε το Τ να
είναι το µέσο του ∆Σ. Η κάθετη της παραβολής στο Τ τέµνει τον άξονα των τετµηµένων στο Λ και η
εφαπτοµένη της στο σηµείο Τ τέµνει τον άξονα των τεταγµένων στο Ζ.
αʹ Να δείξετε ότι η κάθετη της παραβολή στο Τ έχει εξίσωση y + tx = 2at + at3 .
ϐʹ Να ϐρείτε τις συντεταγµένες του Ζ και να δείξετε ότι η γωνία T ẐE είναι ορθή.
γʹ Να δείξετε ότι η εξίσωση στην οποία ανήκει ο γεωµετρικός τόπος του σηµείο Ν τέτοιο ώστε το
τετράπλευρο ΖΤΛΝ είναι ορθογώνιο, είναι η x = 2a.

Β.2 Στην τελετή αποφοίτησης ενός λυκείου ϑα δοθούν 12 διαφορετικά ϐραβεία και δεν υπάρχει πεϱίπτωση ϐραβείου που ϑα µοιραστεί σε δύο ή περισσότερα άτοµα. Να ϐρείτε µε πόσους διαφορετικούς
τρόπους µπορούµε να απονείµουµε τα ϐραβεία :
αʹ αν 8 άτοµα έχουν δικαίωµα διεκδίκησης των ϐραβείων
ϐʹ αν 20 άτοµα έχουν δικαίωµα διεκδίκησης των ϐραβείων και δεν ϑα υπάρξει µαθητής/τρια που
ϑα πάρει περισσότερα από ένα ϐραβείο
γʹ αν µόνο σε δύο συγκεκριµένους/ες µαθητές/τριες ϑα απονεµειθούν τα ϐραβεία
δʹ αν τα ϐραβεία ϑα απονεµηθούν σε 11 συγκεκριµένους/ες µαθητές/τριες.

Β.3
αʹ ΄Εστω f µια συνεχής συνάρτηση στο [0, a]. Να αποδείξετε ότι :
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ϐʹ Να υπολογίσετε το ολοκλήρωµα :
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ln(1 + εφx) dx.
0

Σηµείωση : ∆ίνεται ότι εφ(a − β) =
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εφa − εφβ
.
1 + εφaεφβ
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