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ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να αποδείξετε ότι ένα πολυώνυµο P(x) έχει 
παράγοντα το x-ρ αν και µόνον αν το ρ  είναι 
ρίζα του P(x), δηλαδή αν και µόνον αν P(ρ) = 0. 

 
Μονάδες 12,5 

 
Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας  το γράµµα της  

Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό 
της Στήλης Β που περιέχει έναν παράγοντα του 
πολυωνύµου της Στήλης Α.   

  
Στήλη Α Στήλη Β 

α.    x3-3x+2 1.    x - α 
β.    x2-9 2.    x + α 
γ.    x3-2αx2+α3 3.    x - 3 
      4.    x - 1 

  
Mονάδες 7,5 
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B.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

       
  Αν το πολυώνυµο P(x) = x2000 + λx - 2, όπου λ 

πραγµατικός αριθµός, έχει παράγοντα το x-1, τότε το λ 
είναι :  

 Α:  -1       Β:  1      Γ:  0         ∆:  2         Ε:  -2
       

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
α. Να βρείτε τις τιµές του πραγµατικού αριθµού x 

για τις οποίες οι αριθµοί x - 4, x + 4 και 3x - 4 
είναι διαδοχικοί όροι αριθµητικής προόδου. 

Μονάδες 10   
β.  Αν ο αριθµός x + 4 είναι ο έκτος όρος της 

αριθµητικής προόδου του α. ερωτήµατος, να 
βρείτε τον πρώτο όρο της.   

Μονάδες 7 
γ. Να βρείτε το άθροισµα των 10 πρώτων όρων της 

αριθµητικής προόδου του α. ερωτήµατος. 
Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = -ηµx-συνx, όπου x πραγµατικός 
αριθµός. 
α. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f  παίρνει τη 

µορφή : f(x)=  2  ηµ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

4
π5x  

Μονάδες 15 
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β. Να λυθεί η εξίσωση   -ηµx - συνx =  2  

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Στους δίσκους Α και Β µιας ζυγαριάς υπάρχουν βάρη 
40 και 20 γραµµαρίων αντίστοιχα.  
Α. Στο δίσκο Α τοποθετούµε διαδοχικά βάρη των 20 

γραµµαρίων το καθένα.  Στο δίσκο Β 
τοποθετούµε τριπλάσιο βάρος του αρχικού και 
συνεχίζουµε προσθέτοντας βάρη, καθένα από τα 
οποία είναι τριπλάσιο του βάρους που είχε 
τοποθετηθεί την αµέσως προηγούµενη φορά. 
α. Αν το συνολικό βάρος στο δίσκο Β είναι 2420 

γραµµάρια, να βρείτε πόσες φορές χρειάστηκε 
να τοποθετήσουµε βάρη στο δίσκο αυτό. 

Μονάδες 10 
β. Πόσα βάρη των 20 γραµµαρίων πρέπει να 

τοποθετήσουµε στο δίσκο Α ώστε να 
ισορροπήσει η ζυγαριά; 

Μονάδες 5 
 
Β.  Θεωρούµε την αρχική κατάσταση µε τα βάρη των 

40 και 20 γραµµαρίων που υπήρχαν στους δίσκους 
Α και Β  αντίστοιχα. Στο δίσκο Β τοποθετούµε 
βάρος ίσο µε το µισό του αρχικού βάρους και 
συνεχίζουµε τη διαδικασία προσθέτοντας βάρη 
καθένα από τα οποία είναι ίσο µε το µισό του 
βάρους που είχε τοποθετηθεί την αµέσως 
προηγούµενη φορά. Αν η διαδικασία αυτή µπορεί 
να συνεχιστεί επ' άπειρον, να δείξετε ότι το 
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συνολικό βάρος στο δίσκο Β δεν υπερβαίνει το 
αρχικό βάρος στο δίσκο Α. 

 
Μονάδες 10 

 
  

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο .  Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε 
στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά άλλη 
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία και θα καταστραφούν  µετά το 
πέρας της εξέτασης .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
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