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Θέματα για Λύση 

1. Να βρείτε τον 15ο όρο της αριθμητικής προόδου: 7, 15, 23, 31, ….. 

2. Σε μια αριθμητική πρόοδο (αν)  είναι:  α8 =  22  και α14 = 40. Να προσδιορισθεί ο 

εικοστός όρος της προόδου. 

3. Ο πρώτος όρος αριθμητικής προόδου είναι 2 και ο ενδέκατος όρος είναι 92. Να 

βρεθεί η πρόοδος και το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της. 

4. Σε μια αριθμητική πρόοδο δίνονται α1 = 23, ω = - 2 και αν = 5. να βρεθεί το ν και 

το Sν. 

5. Σε αριθμητική πρόοδο δίνονται: α1 = 3, ω = 4 και Sν = 136. Να βρεθούν οι ν και 

αν. 

6. Σε αριθμητική πρόοδο δίνονται: α1 = 1, αν = 25 και Sν = 91. Να βρεθούν οι ν και ω. 

7. Δείξτε ότι σε κάθε αριθμητική πρόοδο (αν) ισχύει: 

α1 – 4α2 + 4α3 – α5 = 0 

8.Σε μία Α.Π ισχύει : α4+α12=0  και α7+α19=-30. 

Να βρείτε: 

α)τον πρώτο όρο και την διαφορά της προόδου, 

β)τον όρο αν για τον οποίο ισχύει αν=ν. 

9. Σε μία Α.Π ισχύει α3+α4+α12=10 και ο όρος α13 είναι τριπλάσιος από τον όρο α8. 

Να βρείτε: 

α)τον πρώτο όρο και την διαφορά της προόδου, 

β)τον όρο α23 

γ) τον όρο αν για τον οποίο ισχύει αν=2ν. 
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10. Να προσδιορισθεί ο λ Î R ώστε ο λ + 1 να είναι αριθμητικός μέσος των λ2 + 3 

και 1 – λ. 

11.Δίνονται δύο αριθμοί που ο ένας είναι τριπλάσιος του άλλου και έχουν 

αριθμητικό μέσο τον 16.Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς. 

12.Να αποδείξετε ότι για κάθε α, β οι αριθμοί :3α+β, 2(α-β), α-5β, με την σειρά που 

δίνονται είναι διαδοχικοί όροι Α.Π 

13.Αν οι αριθμοί α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι Α.Π να αποδείξετε ότι το ίδιο ισχύει και 

για τους αριθμούς (β+γ)2-α2 , (α+γ)2-β2, (α+β)2-γ2. 

14.Δίνονται οι θετικοί αριθμοί α,β,γ ώστε οι αριθμοί : 

α+β α γ γ+β
, + , 

β+γ β+γ β+α β+α
 

να είναι διαδοχικοί όροι Α.Π.Να αποδείξετε ότι και οι αριθμοί: 

α2 , β2 , γ2 

είναι διαδοχικοί όροι Α.Π 

15.Να υπολογίσετε τα αθροίσματα: 

ι)1+4+7+....+94   ιι)-5-1+3+7+....+135    ιιι)-6-9-12-.....-114 

16.Να βρείτε το άθροισμα: 

ι)των πρώτων 50 θετικών πολλαπλασίων του 3. 

ιι)των πρώτων 40 θετικών πολλαπλασίων του 5. 

ιιι)των άρτιων αριθμών μεταξύ 21 και 153. 

ιν)των πολλαπλασίων του 5 μεταξύ 31 και 206. 

17.Σε μία Α.Π ο 16ος όρος είναι 50,ενώ το άθροισμα του 6ου και του 11ου όρου είναι 

40.Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 31 όρων της. 
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18.Σε μία Α.Π με α1=45 και α6+α11=0.Να βρείτε το άθροισμα των θετικών τηε όρων. 

19. Σε μία Α.Π με ω=4 ισχύει α21=3α16.Να βρείτε το άθροισμα των άρνητικών της 

όρων. 

20.Σε μία Α.Π με α6=8 και α11=23.Να βρείτε: 

α)τον πρώτο όρο και την διαφορά της προόδου, 

β)πόσοι όροι της προόδου έχουν άθροισμα 14, 

γ)το άθροισμα S=α15+α16+...+α25 

21.Ο ν-οστός όρος μία ακολουθίας είναι: αν=5ν-8,να δείξετε ότι η ακολουθία αυτή 

είναι Α.Π,της οποίας να βρείτε τον πρώτο όρο και την διαφορά. 

22. Αν για κάθε ν ÎN*, το άθροισμα των ν πρώτων όρων μιας ακολουθίας (αν) είναι:          

Sν = 2ν2 – 5ν, δείξτε ότι η (αν) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τους α1 και ω. 

23. Αν για κάθε ν Î N* είναι Sν = 3ν2 – ν (άθροισμα ν πρώτων όρων), να βρείτε το 

νιοστό όρο της ακολουθίας (αν) και να αποδείξετε ότι είναι αριθμητική πρόοδος. 

24.Μεταξύ των αριθμών 6 και 50 θέλουμε να παρεμβάλουμε10 αριθμούς,ώστε όλοι 

μαζί να απολτελούν διαδοχικούς όρους Α.Π.Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς. 

25.Δίνονται πέντε διαδοχικοί όροι Α.Π που έχουν άθροισμα 55,ενώ το άθροισμα 

των τετραγώνων τους είναι 695. 

26.Να βρείτε 4 διαδοχικούς ακέραιους όρους Α.Π,που έχουν άθροισμα 20,ενώ το 

άθροισμα των αντιστρόφων τους είναι 
25
24

. 

27. Να λύσετε τις εξισώσεις: 

α) (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + ….. + (x + 60) = 1050 

β) 1 + 7 + 13 + ….. + x = 280, x >0 
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28. Στο αμφιθέατρο του Μαθηματικού τμήματος υπάρχουν 20 σειρές καθισμάτων. 

Το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς σχηματίζει αριθμητική πρόοδο. Η 1η σειρά 

έχει 16 καθίσματα, η 7η σειρά έχει 28 καθίσματα. 

α) Πόσα καθίσματα έχει η 10η σειρά; 

β) Πόσα καθίσματα υπάρχουν από την 4η ως και τη 10η σειρά; 

γ) Αν στην πρώτη σειρά του αμφιθεάτρου υπάρχουν 6 κενές θέσεις, στη δεύτερη 9 

κενές θέσεις, στην τρίτη 12 κενές θέσεις κλπ, από ποια σειρά και πέρα θα υπάρχουν 

μόνο κενά καθίσματα; 

δ) Πόσοι είναι οι παρόντες φοιτητές; 

29.Ο κατασκευαστής μίας πολυκατοικίας 12  ορόφων με πυλωτή καθόρισε ως τιμή 

πώλησης του πρώτου ορόφου 1200€/m2 και για κάθε επόμενο όροφο 100€/m2 

ακριβότερα από τον προηγούμενο του όροφο. 

α)Πόσο πωλείται το διαμέρισμα ανά m2 στον δέκατο όροφο; 

β)Πόσο πωλείται ένα διαμέρισμα 82 m2 στον δωδέκατο όροφο; 

γ)Αν ο κάθε όροφος έχει 200 m2,πόσα χρήματα θα εισπράξει ο κατασκευαστής απ’ο 

την πώληση όλων των διαμερισμάτων; 

30.Σε μία Γ.Π είναι α1=48 και α5=3.Να βρείτε τον λόγο λ και τους 5 πρώτους όρους. 

31.Σε μία Γ.Π είναι α6=-108 και α3=4.Να βρείτε: 

α)τον πρώτο όρο και το λόγο 

β)τον όρο α5 

32. Σε μια γεωμετρική πρόοδο είναι: α1 = 6, λ = 2 και αν = 3072. Να βρεθεί το ν. 

33. Να προσδιορισθεί ο x Î R ώστε οι αριθμοί: 1x - , 4 1x5 + , 3x +  να είναι 

διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. 
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34.Αν οι αριθμοί α ,   αβ  ,   2β3-β2γ ,  είναι διαδοχικοί όροι Γ.Π,με  α,β,γ ÷ 0,να 

αποδείξετε ότι και οι όροι α , β ,γ ,είναι διαδοχικοί όροι Γ.Π. 

35.Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 7 όρων της  γεωμετρικής προόδου: 

192,96,48,...... 

36.Να υπολογίσετε τα παρακάτω άθροίσματα: 

α)5+10+20+....+640 

β)4-8+16-.....-8192 

37. Να βρεθούν οι αριθμοί x, ψ, z αν γνωρίζουμε ότι έχουν άθροισμα 147, οι x, ψ, z 

είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, ενώ οι x, z, ψ είναι διαδοχικοί όροι 

γεωμετρικής προόδου. 

38.  Να λυθούν οι εξισώσεις: 

α) 3 + 32 + 33 + ….. + 3x = 120, x Î N* 

β) 1 + x + x2 + x3 + ….. + x39 = 0 

39. Να βρεθεί γεωμετρική πρόοδος αν οι τρεις πρώτοι όροι της έχουν άθροισμα 21 

και ο πρώτος όρος της με τον τέταρτο όρο της έχουν άθροισμα 27. 

40.Ο ν-οστός όρος μίας ακολουθίας είναι αν=3 2ν. 

α)Να αποδείξετε ότι η ακολουθία αυτή είναι Γ.Π της οποίας να βρείτε τον πρώτο 

όρο και τον λόγο. 

β)Να βρείτε το άθροισμα των 6 πρώτων όρων της. 

41. Ο ν-οστός όρος μίας ακολουθίας είναι αν=χ 24-ν,όπου χεR . 

α)Να αποδείξετε ότι η ακλολουθία αυτή είναι Γ.Π 

β)Αν το άθροισμα των 7 πρώτων όρων της είναι 127,να βρείτε το χ. 
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42.Μεταξύ των αριθμών 2  και 486  να βρείτε 4  αριθμούς,ώστε όλοι μαζί να είναι 

διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. 

43. Να βρεθούν τρεις αριθμοί που να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου αν 

το άθροισμα τους είναι 42 και το γινόμενό τους είναι 512. 

44. Να βρείτε 4 αριθμούς που είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικοί προόδου όταν το 

γινόμενό τους είναι 4096 και ο τέταρτος ισούται με το γινόμενο των δύο μεσαίων. 

45. Ένας αριθμός βακτηριδίων τριπλασιάζεται σε αριθμό κάθε μία ώρα. 

α) Αν αρχικά υπάρχουν 10 βακτηρίδια, να βρείτε το πλήθος των βακτηριδίων ύστερα 

από 6 ώρες. 

β) Στο τέλος της έκτης ώρας ο πληθυσμός των βακτηριδίων ψεκάζεται με μια ουσία 

η οποία σταματά τον πολλαπλασιασμό τους και συγχρόνως προκαλεί την καταστροφή 

33 . 10 βακτηριδίων ανά ώρα. 

i. Να βρείτε το πλήθος των βακτηριδίων που απομένουν 20 ώρες μετά τον ψεκασμό. 

ii. Μετά από πόσες ώρες από τη στιγμή του ψεκασμού θα καταστραφούν όλα τα 

βακτηρίδια; 

46.Παρατηρήθηκε ότι η ποσότητα του πετρελαίου που διαρρέει στην θάλασσα από 

ένα βυθισμένο πλοίο διπλασιάζεται κάθε μέρα.Το πετρέλαιο που διέρρευσε κατά την 

διάρκεια της πρώτης μέρας ήταν 20 τόνοι. 

α)Πόσοι τόνοι πετρελαίου θα διαρρεύσουν κατα την διάρκεια της 7ης μέρας; 

β)Πόσοι τόνοι πετρελαίου θα διαρρεύσουν συνολικά κατά τις πρώτες 5 ημέρες; 

γ)Αν η διαρροή σταματήσει στο τέλοες της 7ης ημέρας και το κόστος καθαρισμού του 

πετρελαίου είναι 1000€ ανά τόνο,πόσο θα στοιχίσει ο καθαρισμός της θάλασσας από 

την πύπανση που προκάλεσε το πλοίο. 
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47.Να υπολογίσετε τα αθροίσματα απείρων όρων σε καθεμία από τις παρακάτω 

Γ.Π: 

α)4,2,1,...    β)9,-3,1....   γ)18,12,8,... 

48.Δίνεται Γ.Π με α1=18 και λόγο λ,με |λ|<1.Αν το άθροισματων πρώτων 3 όρων 

είναι 27,τότε να βρείτε: 

α)το λόγο λ 

β)το άθροισμα των απείρων όρων της. 

49.Να λυθεί η εξίσωση : 
1 1 2|x|

1+ + +.....=22+|x| 3(2+|x|)
 

50.α)Να αποδείξετε ότι 
x 1
2 2x +1

′  

    β)Να λύσετε την εξίσωση : 
2 3

x x x 2
+ + +......=2 2 2 3x +1 x +1 x +1

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


