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ΘΔΜΑ Ηο 
Α. 1) Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηα γράμμαηα ηης πρώηης ζηήλης ηοσ 

πίνακα ποσ ακολοσθεί και ακριβώς δίπλα ηον αριθμό ηης δεύηερης ζηήλης 

ποσ ανηιζηοιτεί ζηο ζφζηό ανάπησγμα. 

τήλη Η τήλη ΗΗ 

Α. εκ(α+β) 1. εκα εκβ-ζπλα ζπλβ 

Β. εκ(α-β) 2. ζπλα ζπλβ-εκα εκβ 

Γ. ζπλ(α-β) 3. εκα ζπλβ+ζπλα εκβ 

Γ. ζπλ(α+β) 4. ζπλα ζπλβ+ εκα εκβ 

 5. εκα ζπλβ-ζπλα εκβ 

 

Μονάδες 6 

 

2) Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηα γράμμαηα ηφν παρακάηφ ιζοηήηφν και 

δίπλα ζε κάθε γράμμα να ζημειώζεηε αν η ανηίζηοιτη ιζόηηηα είναι ζφζηή (Σ) 

ή λανθαζμένη (Λ) 

 α) εκ2α = 2εκα ζπλα     

 β) εκ2α = ζπλ
2
α – εκ

2
α  

 γ) ζπλ2α = 2ζπλ
2
α – 1       

 δ) ζπλ2α = 2εκ
2
α – 1        

Μονάδες 6,5 

Β. 1) Να δείμεηε όηη: 

                      εκ70° ζπλ20
ν
+ζπλ70

ν
εκ20° = 1 

Μονάδες 6,5 

 2) Να δείμεηε όηη: 

                  2εκ22,5
ν
ζπλ22,5

0
 = 

2

2
 

Μονάδες 6 

 

 

 



ΘΔΜΑ 2ο 

Έζησ κηα αξηζκεηηθή πξόνδνο ηεο νπνίαο ν δεύηεξνο όξνο είλαη ίζνο κε 9 

θαη ν ηξίηνο ίζνο κε 13. 

α) Να βξείηε ηε δηαθνξά σ θαη ηνλ πξώην όξν α1 ηεο πξνόδνπ. 

Μονάδες 9 

 β) Να βξείηε ηνλ εθαηνζηό όξν α100  ηεο πξνόδνπ. 

Μονάδες 8  

γ) Να βξείηε ην άζξνηζκα ησλ εθαηό πξώησλ όξσλ ηεο πξνόδνπ.  

Μονάδες 8 

 

ΘΔΜΑ 3ο 

Γίλεηαη ην πνιπώλπκν Ρ(x) = x
3
 + 2x

2 
–x–ι  γηα ην νπνίν ηζρύεη Ρ(1) = 0  

α) Να δείμεηε όηη ι=2 

Μονάδες 10 

β) Γηα ηελ επόκελε εξώηεζε λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

(3.β) θαη δίπια λα ζεκεηώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 

απάληεζε. Μηα ξίδα ηνπ πνιπσλύκνπ Ρ(ρ) είλαη ε 

       Α.x = 0       Β.x = 3       Γ.x = -2     Γ.x = 2       Δ. x = -3 

Μονάδες 7 

γ) Να βξείηε ην ππόινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ πνιπσλύκνπ Ρ(ρ) κε ην x-2. 

Μονάδες 8 

 

ΘΔΜΑ 4ο 

Παξαηεξήζεθε όηη ε πνζόηεηα ηνπ πεηξειαίνπ πνπ δηαξξέεη πξνο ηε 

ζάιαζζα από έλα βπζηζκέλν δεμακελόπινην δηπιαζηάδεηαη θάζε κέξα 

(ιόγσ αύμεζεο ηνπ ξήγκαηνο πνπ πξνθάιεζε ε δηαξξνή). Τν πεηξέιαην 

πνπ δηέξξεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εκέξαο ήηαλ 20 ηόλνη. 

α) Πόζνη ηόλνη πεηξειαίνπ ζα δηαξξεύζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 7εο 

εκέξαο; 

Μονάδες 9 

β) Πόζνη ηόλνη πεηξειαίνπ ζα δηαξξεύζνπλ ζπλνιηθά θαηά ηηο 7 πξώηεο 

εκέξεο; 

Μονάδες S 

γ). Αλ ε δηαξξνή ζηακαηήζεη ζην ηέινο ηεο 7εο εκέξαο θαη ην θόζηνο 

θαζαξηζκνύ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη 1.000.000 δξρ. αλά ηόλν, πόζν ζα 

ζηνηρίζεη ν θαζαξηζκόο ηεο ζάιαζζαο από ηε ξύπαλζε πνπ πξνθάιεζε ην 

δεμακελόπινην; 

Μονάδες 


