
 

 

 

ΆΛΓΕΒΡΑ  Β ΄ΛΤΚΕΙΟΤ:   ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ   ΕΡΓΑΙΑ  Νο 1   

 ΚΕΥΑΛΑΙΟ  1ο  

ΕΠΩΝΤΜΟ………………………………               ΟΝΟΜΑ………………………………    

 

1. Να αντιςτοιχίςετε ςε κάθε περίπτωςη τη ςχετική θέςη των ευθειών ε1,ε2 

που υπάρχει ςτη ςτήλη Α με την αντίςτοιχη περίπτωςη ςτη ςτήλη Β για το 

πλήθοσ των λύςεων  του () των εξιςώςεών τουσ. 

ΣΗΛΗ  Α ΣΗΛΗ  Β 

i) ε1//ε2 α) Μοναδική λύςη  

ii) 0ι ε1, ε2 ταυτίζονται β) Καμία Λύςη  

iii) Οι ε1, ε2 έχουν μοναδικό κοινό ςημείο γ) Άπειρεσ  Λύςεισ 

 

2. Α. Να  λύςετε  το ςύςτημα  (1): 
 


 

2x y 3

3x 2y 1
 

     Β.  Να λύςετε το ςύςτημα ( 2):  
     


    

3 3

3 3

2( 1) ( 2) 3

3( 1) 2( 2) 1
 

 

3. Δίνεται το ςύςτημα 
22x y 0

6x y 4

 

 
 

i) Να λύςετε το παραπάνω ςύςτημα.       
ii) Να ερμηνεύςετε γεωμετρικά τη λύςη που βρήκατε.    
   

  



 

 

4. Δίνονται οι ευθείεσ ε1: 2x – y + 1 = 0 και ε2: x + y – 2 = 0. 

i) Να βρείτε τουσ ςυντελεςτέσ διεύθυνςησ των ευθειών ε1, ε2.  

ii) Σι μπορείτε να ςυμπεράνετε για το είδοσ των  γωνιών  που οι ε1 και ε2 

ςχηματίζουν με τον άξονα x΄x; 

iii) Αν δύο πλοία κινούνται πάνω ςτισ ευθείεσ ε1 και ε2 να εξετάςετε  αν τα 

δύο πλοία θα περάςουν από το ίδιο  ςημείο. 

iv) Αν ςτο ςημείο Τ(3,-1) υπάρχει ένασ ύφαλοσ να  εξετάςετε αν κάποιο από 

τα δύο πλοία πρέπει να αλλάξει πορεία. 

 

5.  Δίνεται  η  παραβολήσ C: y= α x2,  α ϵ R και η  ευθεία ε: y = λx + β,  λ,β ϵ R.  

Α. Αν η παραβολή διέρχεται από  το ςημείο Α(1,2) να δείξετε ότι α=2. 

Β. Αν η ευθεία   διέρχεται από  τα ςημεία Β(1,5)  και Γ(-2,-4) να δείξετε ότι 
λ=3  και β=2 . 

Γ. Αν  α= 2,  λ=3 και β=2 

i. Να βρείτε  τα  κοινά   ςημεία  τησ παραβολήσ  C και τησ ευθείασ ε. 

 ii. Σα ςημεία τομήσ τησ  ευθείασ  με τουσ άξονεσ. 

iii. Σο εμβαδόν του  τριγώνου  που δημιουργεί   η  ευθεία  με τουσ άξονεσ. 

iv.Να ςχεδιάςετε τη  γραφική παράςταςη  τησ παραβολήσ  C και τησ ευθείασ 
ε  ςτο ίδιο ςύςτημα αξόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


