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ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να αποδείξετε ότι τρεις αριθµοί α, β, γ είναι διαδοχικοί 
όροι αριθµητικής προόδου, αν και µόνον αν ισχύει  

2
γα  β  +

=   . 

Μονάδες 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4 
και 5 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. συν2α = 2συν2α + 1   

2. ηµ(α–β) = ηµα συνβ – ηµβ συνα 

3.   
2

2α συν – 1  αηµ2 =  

4.   
αεφ– 1

2εφα  2α εφ 2=  , όπου συνα≠0 και συν2α≠0 

5. ηµ2α = 2ηµα συνα . 

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ο τέταρτος όρος µιας γεωµετρικής προόδου είναι 810 και ο 
πέµπτος όρος της είναι 2430. Να βρείτε : 

α) το λόγο λ της γεωµετρικής προόδου, 

Μονάδες 7 

β) τον πρώτο όρο της και 
Μονάδες 8 

γ) το άθροισµα S6 των έξι πρώτων όρων της προόδου. 
Μονάδες10 

ΘΕΜΑ 3ο 

Αν για τις οξείες γωνίες α, β ισχύει ότι   
2
2συνα  = και 

  
2
1ηµβ  = , τότε: 

α) να υπολογίσετε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς ηµ2α 
και συν2β , 

Μονάδες 10 

β) να υπολογίσετε το   συν(α–β)  και 

Μονάδες 5 

γ) να αποδείξετε ότι 
2
6 )β–α(ηµ)β–α(συν  =+   . 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται το πολυώνυµο  

Ρ(x) = x3-2x2+kx+1, 

όπου k πραγµατικός αριθµός . 

α) Για k=–3, να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της 
διαίρεσης του πολυωνύµου P(x) µε το πολυώνυµο (x–3)  .  

Μονάδες 10 

β) Να βρείτε τις τιµές του k για τις οποίες το πολυώνυµο 
P(x) έχει µία τουλάχιστον ακέραια ρίζα .  

Μονάδες 10 

γ) Για k=0, να λύσετε την εξίσωση P(x) = 0 .  

Μονάδες 5 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

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

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο  

και τα φωτοαντίγραφα . 
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 . 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


