
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Αν α>0 µε α≠1, θ>0 και k∈IR ,  να δείξετε ότι ισχύει :

ogαθ
k = k ogαθ.
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Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

α) Για οποιουσδήποτε θετικούς αριθµούς x1,x2 ισχύει
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β) Το άθροισµα των πρώτων ν όρων αριθµητικής
προόδου (αν) είναι

Sν= ν
2
αα ν1 + .

γ) Αν υ(x) είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του
πολυωνύµου ∆(x) δια του δ(x), όπου δ(x) και υ(x)
είναι µη µηδενικά πολυώνυµα, τότε ο βαθµός του
υ(x) είναι µικρότερος από τον βαθµό του δ(x).

δ) Εάν α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι οποιασδήποτε
αριθµητικής προόδου, τότε ισχύει β2=αγ .
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Γ. Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας στις παρακάτω
ισότητες, τα κενά που σηµειώνονται µε ...

α. ...ν µ αα =
όπου α>0, µ ακέραιος και ν θετικός ακέραιος

β. θαogα = ...
όπου θ>0 και α>0 µε α≠1

γ. x
ααog = ...

όπου α>0 µε α≠1 και x∈IR   
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∆. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
και να τον συµπληρώσετε µε το είδος της µονοτονίας
των συναρτήσεων ηµx και συνx.
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ΘΕΜΑ 2ο
α) Να λύσετε την εξίσωση

ηµ2x- 3 συνx=0.

Μονάδες 13
β) Να αποδείξετε ότι
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για όλες τις τιµές του α που ορίζεται η ισότητα .
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ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται το πολυώνυµο Ρ(x) = x4-8x3+(5α-1)x2+8x-3α-6, όπου
α∈IR    .

α. Να κάνετε την διαίρεση του Ρ(x) δια του x2-1 και να
γράψετε τη σχετική ταυτότητα .
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β. Να βρείτε την τιµή του α, ώστε η παραπάνω διαίρεση
να είναι τέλεια .
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γ. Για α=3, να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης Ρ(x)=0 καθώς
και τα διαστήµατα στα οποία η γραφική παράσταση
της πολυωνυµικής συνάρτησης Ρ(x) είναι κάτω από τον
άξονα x΄x.
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ΘΕΜΑ 4ο

Α. Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης

f(x)= 1
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Β. ∆ίνεται η συνάρτηση g(x)=5x. Να λύσετε την εξίσωση :

g(x)+g(x+1)+g(x+2)+...+g(x+49)=
4

)15(125 50 −
.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

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 µόνο 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 : µετά την 10.30΄ πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


