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ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ........................................................................................................ 
 

ΖΗΤΗΜΑ 1Ο 
Έζησ 0xx2   κε α0 είλαη εμίζσζε δεπηέξνπ βαζκνύ. 

α) Πόηε ε εμίζσζε απηή έρεη ξίδεο πξαγκαηηθέο;                             (Μονάδες: 6) 

β) Αλ x1, x2 είλαη νη ξίδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο θαη P είλαη ην γηλόκελν 21 xx  ησλ ξηδώλ ηεο 

εμίζσζεο, ηόηε λα απνδείμεηε όηη: 



 21 xxP .                           (Μονάδες: 7) 

γ) Αλ αγ<0,  ηόηε ε ελ ιόγσ εμίζσζε έρεη ξίδεο άληζεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                            (Μονάδες: 6)  

δ) Αλ αγ<0, ηόηε παξαγνληνπνηείηαη ε παξάζηαζε  xx2 ; Αλ λαη πνηα είλαη ε παξαγνληνπνηε-

κέλε   κνξθή ηεο;                                                                          (Μονάδες: 6) 
                                                                                                                 

ΖΗΤΗΜΑ 2Ο 
α) Αλ x πξαγκαηηθόο αξηζκόο λα εμεηάζεηε αλ ηζρύεη  ή όρη ε ηζόηεηα: x235)x23(5  .  Να αηηη-

νινγήζεηε ηε ζθέςε ζαο.         (Μονάδες: 5 ) 

β) Να ιπζεί ε αλίζσζε: 9x10153x26  .           (Μονάδες: 10 )  

γ) Να βξεζνύλ νη θνηλέο ιύζεηο ησλ αληζώζεσλ:  
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2         (Μονάδες: 10 ) 

ΖΗΤΗΜΑ 3Ο 
 

Γίλεηαη ην ζύζηεκα: 
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α) Να δείμεηε όηη ην ζύζηεκα έρεη κηα κόλν ιύζε (x0, y0) (Μονάδες: 5) θαη λα ηελ βξείηε. (Μονάδες: 10)     

β) Να βξείηε ην ι ώζηε γηα ηε ιύζε (x0, y0) λα ηζρύεη: x0 = y0 1. (Μονάδες: 10) 
 

ΖΗΤΗΜΑ 4Ο 
 

Έλαο αγξόηεο έρεη έλα αγξόθηεκα ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ κε κήθνο δηπιάζην από 

ην πιάηνο. Μέζα ζην αγξόθηεκα επηζπκεί λα πεξηθξάμεη κηα πεξηνρή γηα νξληζώλα. 

α) Σν αγξόθηεκα πεξηβάιιεηαη από έλαλ νξζνγώλην δξόκν πνπ έρεη νκνηόκνξθν πιάηνο 4 κέηξσλ. Σν 

εκβαδόλ ηνπ αγξνθηήκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ (καδί) είλαη 330 ηεηξαγσληθά κέηξα. i) Αλ 

παξαζηήζεηε κε x ην πιάηνο ηνπ αγξνθηήκαηνο λα εθθξάζεηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ 

νξζνγσλίνπ (αγξνθηήκαηνο θαη δξόκνπ) ζπλαξηήζεη ηνπ x. (Μονάδες: 5) ii) λα ππνινγίζεηε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ αγξνθηήκαηνο; (Μονάδες: 10 ) 

β) Ο αγξόηεο ζέιεη λα πεξηθξάμεη κηα κηθξή πεξηνρή ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ κέζα 

ζην αγξόθηεκα γηα λα ηνπνζεηήζεη ηηο θόηεο ηνπ. Γηαζέηεη έλα ζπξκαηόπιεγκα κήθνπο 20 κέηξσλ. 

Πνηεο δηαζηάζεηο πξέπεη λα έρεη ν νξληζώλαο γηα λα ρσξάεη όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο θόηεο; 

(Μονάδες: 10 ) 

ΚΑΛΗ ΕΠΘΤΥΦΘΑ 
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