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MYTIΛHNH 21/5/13 
ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Να αποδείξετε ότι θ εξίςωςθ αx2+βx+γ=0 με α,β,γR , α≠0 και με 
 άκροιςμα  και γινόμενο ριηών S και P αντίςτοιχα , μεταςχθματίηεται 
 ςτθν μορφι x2-Sx+P=0.      (μονάδεσ 10) 

Α2.  Ποια ακολουκία λζγεται Γεωμετρικι Πρόοδοσ;  (μονάδεσ 5) 

Α3.  Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ  αν είναι ςωςτζσ και ωσ Λ 
 αν είναι λάκοσ. 

i. α2+β2=0α=0 ι β=0 
ii. για κάκε πραγματικό αρικμό α, β, γ ιςχφει: α < β   α. γ < β. γ 

iii. για κάκε πραγματικό αρικμό α ιςχφει |α|=|-α| ≥ 0 

iv. για κάκε πραγματικό αρικμό α ιςχφει   𝛼2 =α 
v. |x|>ρ  , ρ>0   x>ρ ή  x<-ρ 

         (μονάδεσ 5x2=10) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Να βρεκοφν οι πραγματικοί αρικμοί x, ώςτε οι αρικμοί    2,  x2,   10(1-x)    
 με τθ ςειρά που δίνονται ,να είναι διαδοχικοί όροι Αρικμθτικισ 
 Προόδου .        (μονάδεσ 10) 

Β2.   Για x=1: 

i. Να βρεκεί θ διαφορά τθσ παραπάνω προόδου.  (μονάδεσ 5) 
ii. Αν ο αρικμόσ 2 είναι ο 4οσ όροσ τθσ (α4), τότε: 

α)  Βρείτε τον πρώτο όρο (α1) τθσ προόδου  (μονάδεσ 6) 

β)  υπολογίςτε το άκροιςμα S10 των 10 πρώτων όρων τθσ προόδου. 

         (μονάδεσ 4) 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Γ 

 Δίνεται θ ςυνάρτθςθ f(x)= 
2x 3|x| 2

|x| 2

 


. 

Γ1. Να  βρείτε το Πεδίο Οριςμοφ Α τθσ f(x)   (μονάδεσ 5) 

Γ2.  Απλοποιώντασ τον τφπο τθσ, να δείξετε ότι f(x)=|x|-1  , x∈ 𝐴 

          (μονάδεσ 5) 

Γ3. Να λφςετε τθν ανίςωςθ f(x)<2     (μονάδεσ 8) 

Γ4.  Να λφςετε τθν εξίςωςθ  f(x+3)=f(3x-1)   (μονάδεσ 7) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνονται οι ςυναρτιςεισ f, g με τφπουσ f(x)= 
x x x

x 1




  και  g(x)=-x2+x+2 

αντίςτοιχα. 

Δ1.  Να βρείτε το Πεδίο Οριςμοφ των ςυναρτιςεων  f, g  (μονάδεσ 4) 

Δ2. Να δείξετε ότι ο τφποσ τθσ f παίρνει τθ μορφι 
x

f(x)
x 1




 

          (μονάδεσ 5) 

Δ3.  Να υπολογίςετε τθν παράςταςθ Α=f(2)-f(4) 
2

2
  (μονάδεσ 5)  

Δ4.  Να βρείτε τισ τιμζσ του x , για τισ οποίεσ  θ γραφικι παράςταςθ Cg  τθσ 
ςυνάρτθςθσ   g   να βρίςκεται πάνω από τον άξονα   xx΄.  (μονάδεσ 6) 

Δ5. Να λφςετε τθν εξίςωςθ ( x -1)f(x)=g(x)   (μονάδεσ 5) 

 

Απαντιςτε ςε όλα τα κζματα , με όποια ςειρά κζλετε. 

Ευχόμαςτε κάκε επιτυχία! 

Η ΔΝΣΡΙΑ         ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΕ 

         ΚΑΛΟΧΩΡΙΣΟΤ Γ 
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