
 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο

1. Έστω αν  αριθμητική πρόοδος με διαφορά ω και Sν το άθροισμα των ν πρώτων 
όρων της. 

Α. αν+1=α ν –ω  Β. αν+1  -α ν   =  ω 
Γ. α1=αν+(ν-1)ω  Δ. Sν=(α1+αν)/2   (6 μονάδες) 
 
2. Για οποιουσδήποτε αριθμούς θ,θ1, θ2 , κ >0 ισχύει : 
 Α. log (θ1θ2)= log θ1+ log θ2  Γ. log θ1 - log θ2 = log (θ1 -θ2  ) 

       Β. logκθ= logθκ    Δ. logθ Κ= θ logκ (6 μονάδες) 
 

3. Η  συνάρτηση f(x)=αχ   με α>1 είναι : 
Α. γνησίως αύξουσα στο R B . γνησίως φθίνουσα στο R 
Γ. σταθερή στο R  Δ . έχει πεδίο ορισμού το R*   (6 μονάδες) 
 
4 . Να κάνετε την αντιστοίχιση των τριγωνομετρικών εκφράσεων της στήλης Α 
με αυτές της στήλης Β 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. ημ2α α.  συνασυνβ-ημαημβ 
2. συν(α+β) β   2συν2α 
3. συν2α-ημ2α γ   (1-συν2α)/(1+συν2α) 
4. 1+συν2α δ   2ημασυνα 
5. εφ2α ε.  συν2α 
 στ.  1-συν2α 

 
(7 μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ 2ο
1 . Αποδείξτε ότι ένα πολυώνυμο Ρ(χ) έχει παράγοντα το χ-ρ αν και μόνο αν το ρ 
είναι ρίζα του Ρ(χ) δηλ. αν και μόνο αν Ρ(ρ)=0              (10 μονάδες) 
 
2. Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ4+αχ3+βχ2+2χ-6 . Να προσδιορίσετε τα α,β  που 
ανήκουν στο R  ώστε το Ρ(χ) να έχει παράγοντα το (χ-1)2  . Έπειτα για τις τιμές 
αυτές να λυθεί η εξίσωση Ρ(χ)=0.                  (10 μονάδες) 
 
ΘΕΜΑ 3ο
1. Να δείξετε ότι αν α , β , γ διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου τότε 2β=α+γ 

(7 μονάδες) 
 
2. Δίνονται οι αριθμοί  α1=συν2α , α2=συν2α , α3=1 όπου η γωνία α ικανοποιεί τη 

σχέση  0<α<π/2 . Δείξτε ότι αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής 
προόδου και βρείτε η διαφορά ω .              (10 μονάδες) 

 
3. Να βρείτε το άθροισμα των δέκα πρώτων όρων τα προόδου           (8 μονάδες) 
 



 
ΘΕΜΑ 4ο
 
Δίνονται οι συναρτήσεις  f  και  g  με f(x)=ln(e2x-2ex+3) και g(x)=ln3+ln(ex-1) 

1. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των f , g                 (5 μονάδες) 
2. Να λυθεί η εξίσωση         (8 μονάδες) 
3. Να λυθεί η ανίσωση       (12 μονάδες) 

 
 

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ         ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2004-2005 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2005-06-08 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30/05/2005 
 
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Χαρακτηρίστε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις  

1. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση  α2=β2+γ2-2βγ 
2. Η κεντρική γωνία ενός κανονικού  ν- γώνου  ισούται με 360/ν 
3. Αν δυο τρίγωνα είναι όμοια τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το 

λόγο ομοιότητας 
4. Αν μα , μ β , μ γ  οι διάμεσοι τριγώνου ισχύει μα2+μβ2=2μγ2   
5. Αν α , β , γ  οι πλευρές τριγώνου με β2<α2+γ2 τότε Β<90 
6. Αν  Ρ εξωτερικό σημείο  κύκλου , ΡΕ μια εφαπτόμενη του κύκλου και ΡΑΒ 

μια τέμνουσα , τότε ΡΕ2=ΡΑ ΡΒ 
7. Η   δύναμη  του  σημείου Ρ  ως  προς  τον  κύκλο  (Ο,R)  ορίζεται  

ΔΡ
(Ο,R)=ΟΡ2-R2           (14 μονάδες) 

 
Β. Δίνεται  τρίγωνο  ΑΒΓ   εγγεγραμμένο  σε   κύκλο   (Ο,R) .   Δείξτε      ότι 
μα2+μβ2+μγ2  =3/4 (  α2+γ2  +β2)  όπου μα , μβ , μγ   οι διάμεσοι του τριγώνου  
         (11 μονάδες) 
 
ΘΕΜΑ  2ο
 
Α. Στο διπλανό σχήμα  η ΑΜ είναι διάμεσος και ΑΔ ύψος . Ποια από τις επόμενες 
σχέσεις είναι σωστή                           
 
 
 

I. ΑΒ2+ΑΓ2=2ΑΜ2+2ΒΜ2 
II. ΑΒ2+ΑΓ2=2ΑΜ2+2ΑΔ2 

III. ΑΒ2+ΑΓ2=2 ΒΓ ΜΔ 
IV. ΑΒ2-ΑΓ2=2ΑΜ2+2ΒΜ2 

 
 

(
(10 μονάδες) 

Α
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Β. Αν λ4 , α4  είναι η πλευρά και το απόστημα αντίστοιχα  τετραγώνου εγγεγραμμένο 
σε κύκλο (Ο , R )  να  τα υπολογίσετε     (15 μονάδες )  
 
 
ΘΕΜΑ 3ο
 
Δίνεται ορθογώνιο  τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90 ) με ΑΒ=6 και ΑΓ=8 . Να βρείτε : 

I. Το εμβαδό του ΑΒΓ 
II. Το ύψος Uα 

III. Την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου  (7 – 8 – 10 μονάδες) 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

 

                                                                                            
 

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα 

Η Διευθύντρια            Η εισηγήτρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ     ΡΑΜΜΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 
 

Στο διπλανό σχήμα , το τετράγωνο έχει 
πλευρά 
α=50 m . Να βρεθεί : 

1) Το εμβαδό του εγγεγραμμένου 
κύκλου 
2) Το εμβαδό  καθενός από τους 
τέσσερις   μικρούς κύκλους που 
εφάπτονται εσωτερικά του    τετραγώνου 
και εξωτερικά του κύκλου  (25 μονάδες ) 

 

 

 
 
 
 

 


