
ΠΡΟΑΓΩΠΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ  

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 29 ΜΑΪΟΤ 2000 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΑΛΓΔΒΡΑ 

 

ΘΔΜΑ 1ο 

Α. 1) Σι λέγεηαι γευμεηπική ππόοδορ; 

Μονάδες 6 

2) Να αποδείξεηε όηι ηπειρ μη μηδενικοί απιθμοί α, β, γ είναι διαδοσικοί 

όποι γευμεηπικήρ πποόδος, αν και μόνο αν ιζσύει β
2 

= αγ. 

Μονάδες 6,5 

Β. Για ηιρ επόμενερ επυηήζειρ να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό 

ηηρ κάθε επώηηζηρ (1.Β.1, Ι.Β.2) και δίπλα να ζημειώνεηε ηο γπάμμα πος 

ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

1) Μόνο μία από ηιρ παπακάηυ ακολοςθίερ είναι γευμεηπική ππόοδορ. 

Ποια είναι αςηή; 

Α.      1, 5, 9, 13,...  

Β.      3,  5, 10, 13,....  

Γ.       8, -4, 10, -17,...  

Γ.      2,  6,  18, 54,...  

Δ.       2,  2,  5,  8,... 

Μονάδες 6 

2) Οι απιθμοί 5, 10, x είναι, με ηη ζειπά πος δίνονηαι, διαδοσικοί όποι 

γευμεηπικήρ πποόδος. Ο απιθμόρ x είναι, ίζορ με 

       Α. 25    Β. 20    Γ. 12,5             Λ. 100         Δ. 10 

Μονάδες 6,5 

ΘΔΜΑ 2ο 

α) Να αποδείξεηε όηι ζςν
2
x – ζςν2x = ημ

2
x 

Μονάδες 15 

β) Για ηην επόμενη επώηηζη να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

(2.β) και διπλανά ζημειώζεηε ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή 

απάνηηζη. 

Μια λύζη ηηρ εξίζυζηρ   ζςν
2
x - ζςν2x = 

3

4
    είναι η 

Α. x
3

      Β. x 0      Γ. x
6

     Γ. x
4

      Δ. x
2

 

Μονάδες 10 



ΘΔΜΑ 3
ο
 

 

Γίνεηαι ηο πολςώνςμο Ρ(x) = x
3 
– 3 x

2 
+ 2x – 6 . 

α) Να βπείηε ηην ηιμή ηος πολςυνύμος για x = 3 

Μονά δ ες 7 

 

β) Να βπείηε ηο πηλίκο ηηρ διαίπεζηρ ηος πολςυνύμος Ρ(x) με ηο x-3. 

Μονάδες 10 

 

γ) Να γπάτεηε ηην ηαςηόηηηα ηηρ διαίπεζηρ ηος πολςυνύμος Ρ(x) με  

    ηο x – 3  

Μονάδες 8 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

 

Ένα θέαηπο έσει 12 ζειπέρ καθιζμάηυν. Η ππώηη ζειπά έσει 10 καθίζμαηα 

και κάθε επόμενη έσει, 3 καθίζμαηα πεπιζζόηεπα από ηην πποηγοςμένη 

ηηρ.  

α) Πόζα καθίζμαηα έσει η ηελεςηαία ζειπά; 

Μονάδες 8 

 

 β) Πόζα καθίζμαηα έσει όλο ηο θέαηπο; 

Μονάδες 10 

 

γ) ε μια παπάζηαζη ηα ειζιηήπια ηηρ 7ηρ ζειπάρ διανεμήθηκαν δυπεάν 

και όλα ηα ςπόλοιπα ποςλήθηκαν ππορ 3000 δπσ. ηο ένα. Πόζα σπήμαηα 

ειζέππαξε ηο θέαηπο από ηην παπάζηαζη αςηή; 

Μονάδες 7 


