Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις
περιόδου Μαΐου – Ιουνίου στην Άλγεβρα
Θέμα 1ο:
Α. Δίνεται η εξίσωση αx2+βx+γ=0, α≠0 και έστω x1, x2 οι ρίζες της. Να υπολογίσετε
συναρτήσει των συντελεστών α, β, γ το άθροισμα S=x1+x2 και το γινόμενο P=x1·x2
των ριζών της. (Μονάδες 15)
Β. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την λέξη «ΣΩΣΤΟ» αν η
πρόταση είναι σωστή ή «ΛΑΘΟΣ» αν πρόταση είναι λανθασμένη.
Β1. Η εξίσωση αx+β=0 με άγνωστο το x, έχει λύση για κάθε τιμή των α, β ∈ IR.
B2. Οι ευθείες ε1 και ε2 με εξισώσεις ε1: ψ=x+β και ε2: ψ=-x+β είναι παράλληλες.
Β3. Για κάθε πραγματικό αριθμό α ισχύει: │α│2 =│-α│2 = α2.
Β4. Η ευθεία ε με εξίσωση ε: ψ=αx+β τέμνει τον άξονα ψ΄ψ στο σημείο (0, -

β
).
α

⎧ax + βψ = γ ⎫
⎬ παριστάνουν ευθείες
⎩α΄x + β ΄ψ = γ΄ ⎭

Β5. Αν οι εξισώσεις του συστήματος ⎨

παράλληλες, τότε για την ορίζουσα D του συστήματος ισχύει D=0.
(Μονάδες 10)
Θέμα 2ο:
Α. Να συμπληρώσετε τα δεύτερα μέλη των παρακάτω ισοτήτων χωρίς απόλυτες
τιμές:
I.

│α2+1│=

II.

│ 3 -3│=

III.

│x2-2x+1│=

(Μονάδες 9)
Β. Δίνεται η εξίσωση │3-2x│=5, η ανίσωση │2x-4│<1 και ο παρακάτω πίνακας:

Α. x=1 ή x=5

Β. 1<x<4

Γ. 1,5<x<2,5

Δ. x=1 ή x=4

Ε. 2<x<2,5

Ζ. x=4

Η. 1,5<x ή x>2,5

Θ. x=-1 ή x=4

Να γράψετε στην κόλα σας:
Α.

Τον τύπο της εξίσωσης και δίπλα το γράμμα του πίνακα που αντιστοιχεί
στη λύση της. (Μονάδες 6).

Β.

Τον τύπο της ανίσωσης και δίπλα το γράμμα του πίνακα που αντιστοιχεί
στη λύση της. (Μονάδες 10).

Θέμα 3ο:

⎧λx + ψ = λ
⎫
⎬ έχει άπειρες λύσεις
⎩ x + λψ = λ + 2⎭

Α. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ το σύστημα ⎨
(Μονάδες 15).

Β. Να βρείτε τη μορφή των λύσεων και να γράψετε δύο από αυτές. (Μονάδες 10).

Θέμα 4ο:
Να επιλύσετε την ανίσωση: (3-x) · (2x2-7x+5) · (x2-x+1) < 0. (Μονάδες 25)

