
ΑΙΗΕΘ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Άσκηση 1η (GI V ALG 4 17834) 

Γηα ηηο ειηθίεο ησλ κειώλ κηαο ηξηκεινύο νηθνγέλεηαο ηζρύνπλ ηα 

παξαθάησ:  

Η ειηθία ηεο κεηέξαο είλαη ηξηπιάζηα από ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ. Ο 

ιόγνο ηεο ειηθίαο ηνπ παηέξα πξνο ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ ηζνύηαη κε 

11

3
. Επηπιένλ ην άζξνηζκα ησλ ειηθηώλ θαη ησλ ηξηώλ ηζνύηαη κε 115 

ρξόληα. 

α) Να εθθξάζεηε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο κε έλα ζύζηεκα 

ηξηώλ εμηζώζεσλ κε ηξείο αγλώζηνπο. (κνλάδεο 13) 

β) Να βξείηε ηελ ειηθία ηνπ θαζελόο. (κνλάδεο 12) 

Άσκηση 2η (GI V ALG 4 17835) 

Δίλνληαη νη επζείεο ε1 θαη ε2 κε εμηζώζεηο ( 2) 3x y    θαη 

( 2) 5 3x y     αληίζηνηρα θαη  . 

α) Γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι, λα βξείηε ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ δύν 

επζεηώλ (κνλάδεο 13) 

β) Σηελ πεξίπησζε πνπ νη επζείεο ε1 θαη ε2 ηέκλνληαη, λα βξείηε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο Α ησλ δύν επζεηώλ (κνλάδεο 7) 

γ) Να βξείηε ηελ ηηκή ηνπ   γηα ηελ νπνία ην ζεκείν Α αλήθεη 

ζηελ επζεία κε εμίζσζε: x+2y=3. (κνλάδεο 5) 

Άσκηση 3η (GI V ALG 4 17839) 

Δίλεηαη ην ζύζηεκα: 
( 1) 3 3

( 1) 3

x y

x y





   
 

   
, κε παξάκεηξν ην   .  

α) λα απνδείμεηε όηη αλ ην ζύζηεκα έρεη κνλαδηθή ιύζε ηελ (xo,yo), 

ηόηε xν=yν. (κνλάδεο 10) 

β) Να βξείηε ηηο ηηκέο ηνπ    γηα ηηο νπνίεο ην ζύζηεκα: 

 i) Έρεη άπεηξεο ζε πιήζνο ιύζεηο θαη λα δώζεηε ηελ κνξθή 

ηνπο. (κνλάδεο 6) 



 ii)  Δελ έρεη ιύζε. (κνλάδεο 4) 

γ) Να εμεηάζεηε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ δύν επζεηώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηηο εμηζώζεηο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο γηα α=3, 

α=2, α=-2. (κνλάδεο 5) 

Άσκηση 4η (GI V ALG 4 17840) 

Δίλεηαη ην ζύζηεκα: 
2 1x y

x y 

   
 

  
, κε παξάκεηξν ην  . 

α) Να ιύζεηε ην ζύζηεκα γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ  . (κνλάδεο 

10) 

β) Αλ ι=-1 θαη (xo,yo) είλαη ε αληίζηνηρε ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο, λα 

βξείηε γσλία ζε[0,2π) ηέηνηα ώζηε xo=ζπλζ θαη yν=εκζ. (κνλάδεο 7) 

γ) Αλ ι=1 θαη (x1,y1) είλαη ε αληίζηνηρε ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο, λα 

δείμεηε όηη δελ ππάξρεη γσλία σ ηέηνηα ώζηε x1=ζπλσ θαη y1=εκσ. 

(κνλάδεο 8)  

Άσκηση 5η (GI V ALG 4 17850) 

Ο Κώζηαο έρεη ηξία παηδηά. Δύν δίδπκα θνξίηζηα θαη έλα αγόξη. Σηελ 

εξώηεζε πόζσλ ρξνλώλ είλαη ηα παηδηά ηνπ απάληεζε σο εμήο. 

1. Τν άζξνηζκα ησλ ειηθηώλ θαη ησλ ηξηώλ παηδηώλ είλαη 14 

2. Τν γηλόκελν ηεο ειηθίαο ηεο θόξεο κνπ επί ηελ ειηθία ηνπ γηνύ 

κνπ είλαη 24 

3. Τν άζξνηζκα ησλ ειηθηώλ ησλ θνξηηζηώλ είλαη κηθξόηεξν από 

ηελ ειηθία ηνπ αγνξηνύ. 

 

α. Να γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζηνηρεία 1 θαη 2 

πνπ έδσζε ν Κώζηαο. (κνλάδεο 10) 

β. Να βξείηε ηηο ειηθίεο ησλ παηδηώλ ηνπ Κώζηα. (κνλάδεο 15) 

Άσκηση 6η (GI V ALG 4 20335) 

Η Άιθεζηε θαη ε Ειέλε αγαπνύλ ηελ πεδνπνξία θαη βξίζθνληαη ην 

θαινθαίξη ζηελ Ακνξγό. Απνθαζίδνπλ λα πεξπαηήζνπλ έλα κνλνπάηη 

πεξίπνπ 16 ρηιηνκέηξσλ πνπ ζπλδέεη ηε Φώξα κε ηνλ όξκν ηεο 

Αηγηάιεο. 



Η Άιθεζηε αλεθνξίδεη ην κνλνπάηη από ηελ Αηγηάιε γηα λα 

ζπλαληήζεη ηελ Ειέλε πνπ κέλεη ζηε Φώξα. Υπνινγίδεη όηη ε 

ηαρύηεηά ηεο έρεη ζηαζεξό κέηξν 2,4 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. Τελ ίδηα 

ζηηγκή, όκσο, μεθηλά ε Ειέλε λα θαηεθνξίδεη ην ίδην κνλνπάηη θαη 

ππνινγίδεη όηη ε ηαρύηεηά ηεο έρεη ζηαζεξό κέηξν 4 ρηιηόκεηξα ηελ 

ώξα. Μηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο 

ζπλαληά ηελ Άιθεζηε. 

α. Αλ t ν ρξόλνο πνπ πεξπάηεζαλ κέρξη λα ζπλαληεζνύλ θαη s ε 

απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ ζπλάληεζεο από ηελ Αηγηάιε, λα 

θαηαζθεπάζεηε έλα ζύζηεκα δύν εμηζώζεσλ κε αγλώζηνπο ην t 

θαη ην s, ην νπνίν λα πεξηγξάθεη ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε. 

(κνλάδεο 10) 

β. Σε πόζε απόζηαζε από ηε Φώξα θαη πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα 

ζπλαληεζνύλ νη δύν θνπέιεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο. (κνλάδεο 15) 

Άσκηση 7η (GI V ALG 4 20336) 

Δίλεηαη ην ζύζηεκα 
2 4 1

,
6 2

x y

x y






   
 

   
 

α. Να απνδείμεηε όηη ην ζύζηεκα έρεη ιύζε γηα νπνηνλδήπνηε 

πξαγκαηηθό αξηζκό ι. (κνλάδεο 7) 

β. Να βξείηε ηα x θαη y ζπλαξηήζεη ηνπ ι. (κνλάδεο 8) 

γ. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ηηκή ηνπ ι, γηα ηελ νπνία νη επζείεο 

2 4 1 , 6 2 16 16 19x y x y x y           δηέξρνληαη από 

ην ίδην ζεκείν. (κνλάδεο 10) 

Άσκηση 8η (GI V ALG 4 20337) 

Έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν κε πεξίκεηξν ίζε κε 24 cm έρεη 

ηελ αθόινπζε ηδηόηεηα: αλ απμήζνπκε ην κήθνο ηνπ θαηά 3cm θαη 

ειαηηώζνπκε ην πιάηνο ηνπ θαηά 2cm, ζα πξνθύςεη έλα νξζνγώλην 

κε εκβαδόλ δηπιάζην ηνπ εκβαδνύ ηνπ αξρηθνύ νξζνγσλίνπ. 

α. Να εθθξάζεηε ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε κε έλα ζύζηεκα δύν 

εμηζώζεσλ κε δύν αγλώζηνπο. (κνλάδεο 10) 

β. Να βξείηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξζνγσλίνπ (κνλάδεο 15) 

Άσκηση 9η (GI V ALG 4 20920) 

α. Να ιύζεηε ην ζύζηεκα (Σ1): 
2 2

6

13

xy

x y

 
 

  
. (κνλάδεο 10) 



β. Είλαη όιεο νη ιύζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (Σ1), ιύζεηο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Σ2): 
2 2

6

13

xy

x y

  
 

   

 ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο (κνλάδεο 7) 

γ. Είλαη όιεο νη ιύζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (Σ2), ιύζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Σ1); Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(κνλάδεο 8) 

Άσκηση 10η (GI V ALG 4 20925) 

Δίλνληαη νη επζείεο 2

1 2
: 1 :x y x y          

α. Να βξείηε γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ι νη δύν επζείεο ηέκλνληαη θαη λα 

γξάςεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θνηλνύ ηνπο ζεκείνπ 

ζπλαξηήζεη ηνπ ι. (κνλάδεο 13) 

β. Γηα πνηα ηηκή ηνπ ι νη δύν επζείεο είλαη παξάιιειεο; (κνλάδεο 

6) 

γ. Αλ νη επζείεο ε1 θαη ε2 ηαπηίδνληαη, λα απνδείμεηε όηη νη επζείεο 
2 3 22 2 1x y x y           είλαη παξάιιειεο. (κνλάδεο 

6) 

 


