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ΘΕΜΑ 1ο  

Α. Να αποδείξετε ότι ο νος όρος µιας αριθµητικής προόδου 
µε πρώτο όρο α1 και διαφορά ω είναι αν  = α1 + (ν-1)ω . 

Μονάδες 7 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 

Αν logαθ = x, τότε: 
α. αθ = x  β. xα = θ  γ. αx = θ   

Μονάδες 3 
 

Γ.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 Αν Sν συµβολίζει το άθροισµα των πρώτων ν όρων µιας 
γεωµετρικής προόδου αν µε λόγο λ≠1 και πρώτο όρο α1, 
τότε είναι : 

α. Sν= α1 1λ
1λ

ν −
−

 β. Sν= α1
1λ
1λν

−
−

 γ. Sν= α1
1λ
λ1 ν

−
−

 

 

Μονάδες 3 
 

∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 Ο τύπος που εκφράζει την εφαπτοµένη της γωνίας 2α 
είναι : 

 α. εφ2α = 
αεφ1

εφα2
2−

  β. εφ2α = 
αεφ1

εφα2
2+

 

 γ. εφ2α =
αεφ1

εφα
2−

 

Μονάδες 3 
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Ε.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις 
ορθά συµπληρωµένες : 

 

α. Ο βαθµός του γινοµένου δύο µη µηδενικών 
πολυωνύµων είναι ίσος µε το ....... των βαθµών των 
πολυωνύµων αυτών . 

 

β. Τρεις µη µηδενικοί αριθµοί α,β,γ είναι διαδοχικοί 
όροι ....... προόδου, αν και µόνο αν ισχύει β2 = αγ . 

 

γ. Αν α είναι ένας θετικός αριθµός και α≠1, τότε η 
συνάρτηση   f(x) = αx   έχει σύνολο τιµών το 
διάστηµα ....... 

  Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Για κάθε πραγµατικό αριθµό x να αποδείξετε ότι :  
 

συνx(ηµ2x+4ηµx)=(συν2x+4συνx+1)ηµx 
Μονάδες 12 

και να βρείτε εκείνους τους πραγµατικούς αριθµούς x για 
τους οποίους    

συν2x+4συνx+1 = 0 . 
Μονάδες 13 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται η ακολουθία µε γενικό όρο αν = -11+2ν µε πρώτο όρο 
α1 καθώς και το πολυώνυµο   P(x) = x3-3x2-x+3. 
 

α. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία αν είναι αριθµητική 
πρόοδος και έχει πρώτο όρο  α1 = -9 και διαφορά  
ω = 2. 

Μονάδες 9 
 

β. Να βρείτε το άθροισµα  S = α12+α13+...+α21, όπου  
α12, α13, ..., α21 είναι διαδοχικοί όροι της προόδου αν. 

Μονάδες 7 
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γ. Να αποδείξετε ότι οι ρίζες της εξίσωσης P(x)=0 είναι 
διαδοχικοί όροι της παραπάνω προόδου αν  . 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
∆ίνονται οι συναρτήσεις  f(x) = ln(e2x-2ex+3)  και 
 

g(x) = ln3+ln(ex-1). 
 

α. Να βρείτε τα πεδία ορισµού των f(x) και g(x). 
Μονάδες 6  

β. Να λύσετε την εξίσωση  f(x) = g(x). 
Μονάδες 10  

 

γ. Να λύσετε την ανίσωση  f(x) > 2g(x). 
Μονάδες 9  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο .  

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 : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


