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ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να αποδείξετε ότι: συν2α = συν2α-ηµ2α. 

Μονάδες 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3 
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. εφ(α+β) = 
εφαεφβ1

εφβεφα
−

+
 , 

όπου συνα≠0, συνβ≠0 και συν(α+β)≠0. 

2. ηµ2α = 2ηµα 
3. ηµ(α+β) = ηµασυνβ + συναηµβ 

Μονάδες 9 

Γ. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το σύνολο των 
λύσεων των παρακάτω βασικών τριγωνοµετρικών 
εξισώσεων :  

1. ηµx = α, όπου α = ηµθ 

2. συνx = α, όπου α = συνθ 

3. εφx = α, όπου α = εφθ 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 2ο  

Για τις οξείες γωνίες α, β δίνεται ότι 2
1εφα =  και 

3
1εφβ = . 

α) Να υπολογίσετε την  εφ(α-β). 
Μονάδες 9 

β) Να αποδείξετε ότι  εφ(α+β) = 1. 
Μονάδες 8 

γ) Να αποδείξετε ότι οι γωνίες 2α και 2β είναι 
συµπληρωµατικές . 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 3ο  

Οι αριθµοί  α1 = 2x+2 ,  α2 = 6x-2 και α3 = 5x+4 είναι οι 
τρεις πρώτοι όροι µιας αριθµητικής προόδου.  

α) Να αποδείξετε ότι x = 2. 

Μονάδες 5 

β) Να βρείτε τη διαφορά   ω   της προόδου. 

Μονάδες 5 

γ) Να υπολογίσετε τον πεντακοσιοστό όρο α500 της 
προόδου. 

Μονάδες 7 

δ) Να υπολογίσετε το άθροισµα S500  των πεντακοσίων 
πρώτων όρων της προόδου. 

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται το πολυώνυµο: 

Ρ(x) = x3-(k+1)x2+(k-1)x+2,  k∈R, 

για το οποίο ισχύει ότι Ρ(2) = 0. 

α) Να αποδείξετε ότι  k=2. 

Μονάδες 8 

β) Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης του Ρ(x) 
µε το πολυώνυµο x+3. 

Μονάδες 8 

γ) Να λύσετε την εξίσωση  

Ρ(x) = x-2 
Μονάδες 9 

 
 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

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 .  
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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 
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