30 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: B΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-6-2013

ΘΕΜΑ Α
1) Aν α>0 με α  1, τότε για οποιοδήποτε θ>0 και κ  R , να αποδείξετε ότι
logαθκ = κlogαθ.
Μονάδες 7
2) α) Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ
του πεδίου ορισμού της;
β) Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το σύνολο Α λέγεται άρτια;
Μονάδες 4+4
3) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος:
α) Οι αντίθετες γωνίες έχουν το ίδιο συνημίτονο.
β) Ισχύει εφω.σφω=1 (εφόσον συνω  0 και ημω  0).
γ) Το μηδενικό πολυώνυμο έχει βαθμό μηδέν.
δ) Η συνάρτηση f(x)=αx με 0<α<1 είναι γνησίως αύξουσα στο R.
ε) Η συνάρτηση f(x)=logαx με 0< α≠1 έχει πεδίο ορισμού το R.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = συν(


2

-x) + ημ(π-x) +κ

διέρχεται από το σημείο Α(0,1).
1) Να δείξετε ότι :
α)
f(x) = 2ημx+1
β) -1  f(x)  3
γ) f(x) + f(-x) =2

Μονάδες 3.5=15

2) Να λύσετε την εξίσωση f(x) = 1+2συνx
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
Δίνεται το πολυώνυμο P(x)=(α-1)x4 + αx3 – x +α-4, όπου α πραγματικός
αριθμός.
Α. Να βρεθεί η τιμή του α για την οποία το πολυώνυμο P(x) έχει
παράγοντα το x+2.
Μονάδες 5
Για α=2 να βρείτε :
Β 1. Τις ρίζες της εξίσωσης Ρ(x)=0, καθώς και τα διαστήματα στα οποία
η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης Ρ(x) είναι πάνω
από τον άξονα x΄x.
Μονάδες 10
Β 2. Το πρόσημο του γινομένου P(-99). P(-1,15) . P(2013).
Μονάδες 5
Β3. Το πηλίκο και τo υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου Ρ(x) με το
πολυώνυμο x2+2x-1.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Το πολυώνυμο
3
P(x)=( 4 2 -12.2λ-1+1)x4-(λ+1)x3+(1+logα)x2-(2+logα3)x-6 , α>0 είναι
τρίτου βαθμού και έχει παράγοντα το x+λ , λ  R.
1) Να αποδείξετε ότι :
i) λ= -2
Μονάδες 10
ιι) α=10
Μονάδες 8
2
2) Να λύσετε την ανίσωση lnx +ln|x| < P(2).
Μονάδες 7
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