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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2002 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Να αποδείξετε ότι: συν2α = συν2

α-ηµ2
α. 

Μονάδες 10 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3 των παρακάτω προτάσεων 
και δίπλα σε κάθε αριθµό να σηµειώσετε την ένδειξη (Σ), αν η αντίστοιχη 
πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν η αντίστοιχη πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

1. εφ(α+β) = 
εφαεφβ1

εφβεφα

−

+
 , όπου συνα≠0, συνβ≠0 και συν(α+β)≠0. 

2. ηµ2α = 2ηµα 
3. ηµ(α+β) = ηµασυνβ + συναηµβ 

Μονάδες 9 
 

Γ. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το σύνολο των λύσεων των παρακάτω βασικών 
τριγωνοµετρικών εξισώσεων: 
1. ηµx = α, όπου α = ηµθ 
2. συνx = α, όπου α = συνθ 
3. εφx = α, όπου α = εφθ 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Για τις οξείες γωνίες α, β δίνεται ότι 2
1εφα =  και 3

1εφβ = . 

α) Να υπολογίσετε την  εφ(α-β). 
Μονάδες 9 

 
β) Να αποδείξετε ότι  εφ(α+β) = 1. 

Μονάδες 8 
 

γ) Να αποδείξετε ότι οι γωνίες 2α και 2β είναι συµπληρωµατικές. 
Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

Οι αριθµοί  α1 = 2x+2 ,  α2 = 6x-2 και α3 = 5x+4 είναι οι τρεις πρώτοι όροι µιας 
αριθµητικής προόδου. 
α) Να αποδείξετε ότι x = 2. 
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Μονάδες 5 
β) Να βρείτε τη διαφορά   ω   της προόδου. 

Μονάδες 5 
γ) Να υπολογίσετε τον πεντακοσιοστό όρο α500 της προόδου. 

Μονάδες 7 
δ) Να υπολογίσετε το άθροισµα S500 των πεντακοσίων πρώτων όρων της προόδου. 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
∆ίνεται το πολυώνυµο: 
Ρ(x) = x3-(k+1)x2+(k-1)x+2,  k∈R, 
για το οποίο ισχύει ότι Ρ(2) = 0. 
α) Να αποδείξετε ότι  k=2. 

Μονάδες 8 
 

β) Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης του Ρ(x) µε το πολυώνυµο x+3. 
Μονάδες 8 

 
γ) Να λύσετε την εξίσωση:  Ρ(x) = x-2 

Μονάδες 9 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


