ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτην κόλλα ςασ δίπλα
ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή,
ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη.
α) Αν α 0, β>0 και ν κετικόσ ακζραιοσ τότε

β) Για κάκε α R είναι

.

.

γ) Αν α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικισ προόδου, τότε ιςχφει πάντοτε β=

2

.

δ) Αν γ<0 και α>β, τότε αγ>βγ.
ε) Αν α 0 , τότε θ εξίςωςθ αχ+β=0 ζχει μοναδικι λφςθ τθ χ= -

.

Α2. Αν θ εξίςωςθ αχ2+βχ+γ=0 με α 0 ζχει πραγματικζσ ρίηεσ χ1, χ2 να αποδειχκεί ότι:
χ1+χ2 = -

και

χ1·χ2 =

.
Μονάδες10+15

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να λφςετε τθν εξίςωςθ 3χ2+χ-4=0. (1)
Β2. Να λφςετε τθν ανίςωςθ 3

1 2

1 . (2)

Β3. Να βρείτε τθν κοινι λφςθ τθσ εξίςωςθσ (1) και τθσ ανίςωςθσ (2).
Μονάδες 10+10+5

ΘΕΜΑ Γ
Δίνεται θ ςυνάρτθςθ f με f(x)= -3χ2 + κχ +λ, χ R.

Γ1. Αν θ γραφικι παράςταςθ τθσ f τζμνει τον άξονα ψϋψ ςτο ςθμείο Μ(0,3) και διζρχεται
από το ςθμείο Ν(-1,2), να βρείτε τουσ πραγματικοφσ αρικμοφσ κ και λ.

Γ2. Για κ=-2 και λ=3
(i) Να βρείτε το πεδίο οριςμοφ τθσ ςυνάρτθςθσ g με g(x)=

f( )
4 x2

3

.

(ii) Να απλοποιθκεί ο τφποσ τθσ g.
Μονάδες 10+5+10

ΘΕΜΑ Δ
ϋΕςτω (αν) αρικμθτικι πρόοδοσ με διαφορά ω 2.

Δ1. Να δείξετε ότι θ εξίςωςθ (ω-2)χ2 – (2ω+1)χ +10=0 (I) ζχει πραγματικζσ ρίηεσ.
Δ2. Αν οι αρικμοί χ1+2, 7, χ2+5 είναι οι τρεισ πρϊτοι διαδοχικοί όροι τθσ προόδου (αν)
όπου χ1, χ2 είναι οι ρίηεσ τθσ εξίςωςθσ (I) με χ1 < χ2 , να βρείτε το ω.

Δ3. Να βρείτε ποιοσ όροσ τθσ προόδου ιςοφται με 31.
Μονάδες 10+10+5

ΛΤΕΙ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΘΕΜΑ Α
α) Σ, Σ, Λ, Λ, Σ
β)

ΘΕΜΑ Β
Β1) Ζχουμε τθν εξίςωςθ 3χ2+χ-4=0.
Η διακρίνουςα είναι Δ=β2-4αγ=1+48=49>0 άρα ζχει δυο άνιςεσ ρίηεσ που δίνονται
από τισ ςχζςεισ

. Άρα χ1=

Β2) 3|χ-1|-2 |χ-1|

2|χ-1| 2

|χ-1| 1

και
-1 χ-1 1

.
0 χ 2.

Β3) Από τισ λφςεισ τθσ εξίςωςθσ μόνο θ χ2=1 ικανοποιεί τισ ανιςϊςεισ 0 χ 2 άρα αυτι
είναι θ ηθτοφμενθ κοινι λφςθ.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1) Αφοφ θ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f διζρχεται από το ςθμείο Μ(0,3) κα
πρζπει να ιςχφει f(0)=3 οπότε προκφπτει με αντικατάςταςθ ςτον τφπο τθσ ςυνάρτθςθσ,
ότι λ=3. Επίςθσ αφοφ θ γραφικι παράςταςθ διζρχεται και από το ςθμείο Ν(-1,2) κα
πρζπει να ιςχφει f(-1)=2
-3(-1)2+κ(-1)+λ=2 -3-κ+3=2 κ=-2.
Γ2) για κ=-2 και λ=3 ζχουμε f(x)=-3x2-2x+3 οπότε
χ
Α=
Γ 3)

. Για να ορίηεται θ ςυνάρτθςθ g κα πρζπει να ιςχφει 4-χ2
και χ
. Ζτςι το πεδίο οριςμοφ τθσ g είναι το ςφνολο:

0

(2-χ)(2+χ)

=(=

=

. Ο

παρονομαςτισ παραγοντοποιείται ωσ διαφορά τετραγϊνων ενϊ ο αρικμθτισ ωσ
τριϊνυμο του οποίου οι ρίηεσ είναι οι αρικμοί -2 και 1, με βάςθ τον τφπο
παραγοντοποίθςθσ αχ2+βχ+γ=α(χ-χ1)(χ-χ2).

0

ΘΕΜΑ Δ
Δ1) Η διακρίνουςα τθσ δοςμζνθσ εξίςωςθσ είναι Δ=β2-4αγ=(2ω+1)2-4(ω-2)10=
4ω2+4ω+1-40ω+80=4ω2-36ω+81=(2ω-9)2 0. Άρα θ εξίςωςθ (1) ζχει πραγματικζσ ρίηεσ.
Δ2) Αφοφ οι αρικμοί χ1+2, 7, χ2+5 είναι διαδοχικοί όροι αρικμθτικισ προόδου, ςφμφωνα
με τον τφπο α+γ=2β κα πρζπει χ1+2+χ2+5=14 χ1+χ2=7
2ω+1=7ω-14
5ω=15 ω=3.
Δ3) Για ω=3 θ εξίςωςθ (1) γίνεται χ2-7χ+10=0. Οι ρίηεσ τθσ εξίςωςθσ είναι οι αρικμοί χ1=2,
χ2=5 (αφοφ S=7 και P=10). Ο πρϊτοσ όροσ τθσ ακολουκίασ αν είναι α1=χ1+2=2+2=4. Αυτό
που κζλουμε να υπολογίςουμε είναι ο φυςικόσ αρικμόσ ν για τον οποίο αν=31. Θα
ζχουμε ζτςι α1+(ν-1)ω=31 4+(ν-1)3=31 3ν=30 ν=10.

