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ΘΕΜΑ 1ο 
Α.Να αποδείξετε τους τύπους :  
α)ηµ2α = 2ηµασυνα 

(Μονάδες 5)  
β) συν2α = συν2α - ηµ2α = 1 - 2ηµ2α 

(Μονάδες 7,5) 
 

Β. α) Να δείξετε ότι: 2ηµ15οσυν15°   = 1
2

 

(Μονάδες 3)  

β) Να δείξετε ότι: 1 - 2ηµ215° = 3
2

 

(Μονάδες 3)  
γ) Η παράσταση (ηµ15° - συν15°)2    είναι ίση µε: 

       Α. 1,       Β. 1
2

,         Γ. 0,      ∆ . - l ,          Ε. - 1
2

 

(Μονάδες 6,5) 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται το πολυώνυµο    Ρ(x) = x3 - x2 – 4x + 4.  
α) Να αποδείξετε ότι ο αριθµός ρ = 1 είναι ρίζα του 
πολυωνύµου Ρ(x). 

(Μονάδες 5) 
β)   Να   βρείτε   το   πηλίκο   της   διαίρεσης   του 
πολυωνύµου Ρ(x) µε το πολυώνυµο   (x-1). 

(Μονάδες 7) 
γ) Να λύσετε την εξίσωση: 
            x3 + 4 = x2 + 4x 

(Μονάδες 8) 
δ) Να λύσετε την ανίσωση : 
                   Ρ(x)≥0 

(Μονάδες 5) 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΛΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Ο  πρώτος όρος µιας γεωµετρικής προόδου  είναι 

α1 = 27 και ο λόγος της είναι λ = 1
3

−  

α) Να βρείτε τον τέταρτο όρο της προόδου. 
(Μονάδες 7) 

β)  Το  άθροισµα  των  πέντε  πρώτων  όρων  της προόδου 
είναι ίσο µε: 

       Α .  63
3

− ,     Β. 61,       Γ. -61,     ∆ . 61
3

 

 (Μονάδες 8) 
γ) Το άθροισµα των απείρων όρων της προόδου είναι ίσο µε: 

                Α. 81
4

−  ,  Β. 81
4

 ,           Γ. 81
2

 ,         ∆. 81
2

−   

 (Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
∆ιαθέτουµε 9999 όµοια αντικείµενα τα οποία θέλουµε να 
συσκευάσουµε σε δέµατα έτσι, ώστε το πρώτο δέµα να 
περιέχει 3 αντικείµενα, το δεύτερο δέµα να περιέχει 5 
αντικείµενα, το τρίτο δέµα να περιέχει 7 αντικείµενα και 
γενικά κάθε δέµα να περιέχει δυο αντικείµενα 
περισσότερα από το προηγούµενο του: 
 
α) Να βρείτε πόσα δέµατα θα δηµιουργηθούν. 

(Μονάδες 10) 
 
β) Αν η συσκευασία του πρώτου δέµατος κοστίζει 100 δραχµές, 
του δεύτερου δέµατος 120 δραχµές, του τρίτου δέµατος 140 
δραχµές και γενικά, αν η συσκευασία κάθε δέµατος κοστίζει 20 
δραχµές περισσότερο από το κόστος της συσκευασίας του 
προηγούµενου δέµατος, τότε να βρείτε πόσο θα κοστίσει η 
συσκευασία του δέµατος  που  περιέχει  τα  περισσότερα  
αντικείµενα. 

(Μονάδες 15) 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


