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Α.  Θεωρία-Αποδείξεις 
Θέμα 1 

 Έστω Ω=   ,..., 21  ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος και σε ν εκτελέσεις τα 
απλά ενδεχόμενα        ,..., 21  πραγματοποιούνται κ1,κ2,…κλ φορές  αντιστοίχως 
με σχετικές συχνότητες f1,f2,...fλ  να αποδείξετε ότι: f1+f2+...fλ=1 
 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
Θέμα 2 

Για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β να αποδείξετε ότι:  
                                                         Ρ( )()()B   
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

......................................................................................................................................... 
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Θέμα 3 
Για δυο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Β να δείξετε ότι: 
                                                    Ρ( )(1)A   
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 4 
Για δυο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω να δείξετε ότι:  
                                           ).()()()(   
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Θέμα 5 
Αν   να αποδείξετε ότι: )()(   

Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 6 
Για δυο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι:  
                                              Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-Ρ( ).BA  
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 7 
Για τους θετικούς αριθμούς α, β και τον θετικό ακέραιο ν να αποδείξετε ότι  
                                                         
Απόδειξη:  
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Θέμα 8 
Για τους θετικούς αριθμούς α, β και τον θετικό ακέραιο ν  να αποδείξετε ότι  
                                                         
Απόδειξη:  
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Θέμα 9 
 Αν α,β IR να αποδείξετε ότι: ||||||   
Απόδειξη: 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Θέμα 10 
 Αν α,β IR να αποδείξετε ότι: |α + β| |α| +| β| 
Απόδειξη: 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Θέμα 11 
Αν α,β 0  να αποδείξετε ότι: 

                α)                           β) 0, 











 

Απόδειξη: 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Θέμα 12 
Αν α 0  και μ.ν,ρ φυσικοί αριθμοί διαφορετικοί από το μηδέν , να αποδείξετε ότι: 
                   α)                           β)       
Απόδειξη: 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Θέμα 13 
Δίνεται η εξίσωση αx+β=0. 
α. Πότε η εξίσωση έχει μοναδική λύση και ποια είναι αυτή; 
β. Πότε η εξίσωση είναι αδύνατη και πότε έχει άπειρες λύσεις; 
Απόδειξη: 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Θέμα 14 
Δίνεται η εξίσωση αx2+βx+γ=0 με 0  και διακρίνουσα Δ=β2-4αγ. Να αποδείξετε 
ότι: 

α. Αν Δ>0 τότε η εξίσωση έχει δυο ρίζες  άνισες τις 





2
x 2,1  

β. Αν Δ=0 τότε η εξίσωση έχει μια διπλή ρίζα την ρ=




2
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γ. Αν Δ<0 τότε η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες. 
Απόδειξη: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Θέμα 15 
Δίνεται η εξίσωση αx2+βx+γ=0 , 0  με ρίζες x1,x2 . Να αποδείξετε ότι: 

                α) S=x1+x2=



                            β) Ρ=x1x2=

  

Απόδειξη: 
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Θέμα 16 
Να λυθεί και να διερευνηθεί η ανίσωση: αx+β>0 
Απόδειξη: 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Θέμα 17 
Αν θ>0 να αποδείξετε ότι: |x|<θ -θ<x<θ 
Απόδειξη: 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Θέμα 18 
Δίνεται το τριώνυμο f(x)=αx2+βx+γ 0 .Να αποδείξετε ότι: 
α.   Αν Δ>0 τότε f(x)=α(x-x1)(x-x2)  όπου x1 ,x2 οι ρίζες του. 
β.  Αν Δ=0 τότε f(x)=α(x-ρ)2  όπου ρ η διπλή ρίζα του. 
γ.  Αν Δ<0 τότε το f(x) δεν αναλύεται σε γινόμενο παραγόντων. 
Απόδειξη: 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Θέμα 19 
Να δείξετε ότι ο νος όρος μιας αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο α1 και διαφορά ω 
είναι: 
                                                               αν=α1+(ν-1)ω 
Απόδειξη: 
……………………………………………………………………………..………….

……......……………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Θέμα 20 
Να αποδείξετε ότι τρεις αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν 
και μόνο αν ισχύει 2β=α+γ 
Απόδειξη: 
…………………………………………………………………………….……………

…......……………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…......…………………………………………………………………………………. 

Θέμα 21 
Να δείξετε ότι ο νος όρος γεωμετρικής προόδου με πρώτο όρο α1 και λόγο λ είναι : 
αν=α1λν-1 
Απόδειξη: 
…………………………………………………………………………….……………

…......…………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…......………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 22 
Να αποδείξετε ότι τρεις  μη μηδενικοί αριθμοί α, β, γ  είναι διαδοχικοί όροι  
γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν ισχύει: β2=αγ 
Απόδειξη: 
…………………………………………………………………………….……………

…......…………………………………………………………………….……………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…......………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 23 
Να δείξετε ότι το άθροισμα των πρώτων ν όρων γεωμετρικής προόδου με λόγο λ 1  
είναι:  

                                                           
1
1S 1 






  

Απόδειξη: 
…………………………………………………………………………….……………

…......…………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…......…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 24 
Αν Α(x1,y1)  και Β(x2,y2) είναι τυχαία σημεία του επιπέδου , να αποδείξετε ότι η 
απόστασή τους δίνεται από τον τύπο (ΑΒ)= 2

12
2

12 )yy()xx(   
Απόδειξη: 
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......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Θέμα 25 
Αν Α(x1,y1) και Β(x2,y2) είναι δυο τυχαία σημεία της ευθείας  y=αx+β  να αποδείξετε 

ότι: α=
12

12
xx
yy


  

Απόδειξη: 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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Θέμα 26 
Δίνονται οι ευθείες ε1 ,ε2  με εξισώσεις ε1: y=α1x+β1  και ε2: y=α2x+β2. Να αποδείξετε 
ότι: ε1//ε2 α1=α2. 
Απόδειξη: 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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Β. Θεωρία-Ορισμοί: 
1. Να γράψετε τον ορισμό της απόλυτης τιμής ενός πραγματικού αριθμού. 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. Πότε μια συνάρτηση f  με πεδίου ορισμού Α λέγεται άρτια και πότε περιττή; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3.Πότε ένας αριθμός α είναι μεγαλύτερος από έναν αριθμό β; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

4.Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως φθίνουσα σε ένα  
   διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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5.Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού α; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

6.Τι ονομάζεται ν-οστή ρίζα (ν θετικός ακέραιος) ενός μη αρνητικού αριθμού α; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

7. Τι ονομάζεται δύναμη με βάση α ,α IR και εκθέτη ν ,όπου ν φυσικός , 2 ; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

8.Τι λέγεται ταυτότητα; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

9.Τι ονομάζεται απόσταση δυο αριθμών α και β και πως συμβολίζεται; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

10.Πότε μια εξίσωση λέγεται δευτέρου βαθμού; 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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11.Πότε μια εξίσωση λέγεται διτετράγωνη; 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

12.Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με f(x)=φ(x)+c, c>0 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

13. Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με f(x)=φ(x)-c, c>0 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

14 Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με f(x)=φ(x-c) ,  c>0 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

15. Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με f(x)=φ(x+c) , c>0 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

16. Τι λέγεται κλειστό διάστημα από α μέχρι β; 

 



Άλγεβρα Α Λυκείου                                                                             Θεωρία-Επαναληπτικά Θέματα 

http://perikentro.blogspot.gr                                                         Επιμέλεια:Κώστας Κουτσοβασίλης - 19 - 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

17.  Τι λέγεται συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β; 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

18. Έστω μια συνάρτηση f από το Α στο Β 

      α. Τι λέγεται πεδίο ορισμού της f ; 

      β.  Τι λέγεται σύνολο τιμών και πως συμβολίζεται; 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
19. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α. Τι λέμε γραφική παράσταση της f; 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

20.Τι λέμε γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα των x 
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......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

21.Τι λέγεται συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας y=αx+β; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

22. Τι γνωρίζετε για την επίλυση της εξίσωσης x  ,α>0 και ν περιττό; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

23. Τι γνωρίζετε για την επίλυση της εξίσωσης x  ,α>0 και ν άρτιο; 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

24. Τι γνωρίζετε για την επίλυση της εξίσωσης x  ,α<0 και ν περιττό; 
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......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

25. Τι γνωρίζετε για την επίλυση της εξίσωσης x  ,α<0 και ν περιττό; 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

26. Τι λέγεται γραμμική εξίσωση με δυο αγνώστους; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

27.Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέμε ότι παρουσιάζει μέγιστο στο x0     
  και τι λέγεται μέγιστο της f; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

28. Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέμε ότι παρουσιάζει ελάχιστο  στο x0     
     και τι λέγεται ελάχιστο της f; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

29.Τι λέγεται πολυωνυμική συνάρτηση 2ου βαθμού; 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

30. Τι λέγεται τριώνυμο 2ου βαθμού; 
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

31.Τι γνωρίζετε για το πρόσημο των τιμών της συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ ,α 0  
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

32. Πως λύνουμε ανισώσεις της μορφής 0
)x(B
)x(A
  ή 0

)x(B
)x(A
  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

33. Πως λύνουμε ανισώσεις της μορφής 0)x(...)x(B)x(      (< 0 ) 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

34. Τι γνωρίζεται για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=|x|; Να την   
      σχεδιάσετε. 
......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

35.  Ποιο πείραμα λέγεται αιτιοκρατικό πείραμα; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

36. Ποιο πείραμα λέγεται πείραμα τύχης; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

37.  Τι λέγονται δυνατά αποτελέσματα η δυνατές περιπτώσεις ενός πειράματος  
       τύχης; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

38.  Τι λέγεται δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

39.  Τι λέγεται ενδεχόμενο; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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40. Πότε ένα ενδεχόμενο λέγεται απλό και πότε σύνθετο; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

41. Τι ονομάζεται βέβαιο ενδεχόμενο; Και τι αδύνατο ; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

42. Πότε λέμε ότι ένα ενδεχόμενο πραγματοποιείται η συμβαίνει; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

43.  Τι ονομάζεται τομή και τι ένωση δυο συνόλων; Πως συμβολίζονται; 
Απάντηση:……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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44.  Να εκφραστούν με τη βοήθεια των συνόλων οι εκφράσεις ; 
      α).Το ενδεχόμενο Α πραγματοποιείται  
      β). Το ενδεχόμενο Α δεν πραγματοποιείται; 
      γ). Ένα τουλάχιστον από τα  Α και Β πραγματοποιείται 
      δ). Πραγματοποιούνται  ταυτόχρονα τα Α και Β  
      ε). Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α και Β 
     στ). Πραγματοποιείται μόνο το Α 
      ζ). Η πραγματοποίηση του Α συνεπάγεται την πραγματοποίηση του Β  
      η). Πραγματοποιείται μόνο ένα από τα Α και Β 
      θ). Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α και Β 
      ι). Πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα Α και Β. 
      κ). Πραγματοποιείται το Α ή δεν πραγματοποιείται το Β  
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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45. Πότε δυο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

46. Τι ονομάζεται σχετική συχνότητα ενός ενδεχομένου Α; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

47.  Τι ονομάζεται στατιστική ομαλότητα ή νόμος των μεγάλων αριθμών; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

48. Ποιος είναι ο κλασικός ορισμός της πιθανότητας; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

49.  Ποιος είναι ο αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας; 
Απάντηση:…………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

50.Τι λέγεται ακολουθία; 
Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

51.Πότε μια ακολουθία λέγεται αριθμητική πρόοδος; 

Απάντηση:…………………………………………………………………………….

………………......…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

52.Τι λέμε αριθμητικό μέσο των αριθμών α ,γ; 

Απάντηση:…………………………………………………………………………….

………………................................................................................................................. 

53.Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το άθροισμα των πρώτων ν όρων   
    αριθμητικής  προόδου με διαφορά ω 
 
Απάντηση:…………………………………………………………………………….

………………......…………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

54.Τι λέγεται γεωμετρική πρόοδος; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

55.Τι λέμε γεωμετρικό μέσο των α ,γ; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

56. Όταν λ=1 με τι ισούται το άθροισμα των όρων της γεωμετρικής προόδου; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

57. Έστω α, β, γ, δ  διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Ποιές σχέσεις ισχύουν για 
     αυτούς τους όρους; 
 
Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

58.Πως αποδείχνουμε  ότι μια ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος και πως ότι είναι  
     γεωμετρική πρόοδος; 
 
Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

59. Είναι σωστό ή λάθος ότι για μια ακολουθία  (αν) ισχύει αν=Sν-Sν-1 

Απάντηση:…………………………………………………………………………… 

 

60. Πως συμβολίζουμε τους όρους μιας αριθμητικής και μιας γεωμετρικής προόδου  
    αν έχουμε άρτιο πλήθος όρων; 
Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

61. Πως συμβολίζουμε τους όρους μιας αριθμητικής και μιας γεωμετρικής προόδου 
αν έχουμε περιττό πλήθος όρων; 
Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

62. Τι λέγεται σύνολο; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

63. Πότε δυο σύνολα Α και Β Λέγονται ίσα; 
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Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

64. Πότε ένα σύνολο Α λέγεται υποσύνολο ενός συνόλου Β; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

65. Τι λέγεται κενό σύνολο και πως συμβολίζεται; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

66. Πότε ένα σύνολο λέγεται συμπλήρωμα ενός συνόλου Α και πως συμβολίζεται; 

Απάντηση:……………………………………………………………………………

………………......……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Γ. Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος: 
 
1. Η εξίσωση (λ2010+1)x=2009λ , λ IR  έχει ακριβώς μια λύση. 
 

2. 0,8   
 
3.  Ισχύει:  22  
 
4. Αν α2=β τότε   
 
5.Αν η διακρίνουσα του τριωνύμου f(x)=αx2+βx+γ , 0  είναι ίση με μηδέν τότε 

      
2

2
x)x(f 









  

 
6.Αν η ανίσωση x2-2x+γ>0 αληθεύει για κάθε IRx  τότε γ>1 
 
7. Αν θ>0 τότε: |x|<θ x<-θ ή x>θ 
 
8. Αν Α(x1,y1)  και Β(x2,y2) είναι τυχαία σημεία του επιπέδου , τότε η απόστασή τους     
  δίνεται από τον τύπο (ΑΒ)= 2

11
2

22 )yx()yx(   
 
9.Το τριώνυμο αx2+βx+γ=0, 0  είναι ετερόσημο του α μόνο όταν Δ>0 και για τις  
   τιμές του x που βρίσκονται μεταξύ των ριζών 
 
10.Αν α IR  τότε ||2   
 
11. Η εξίσωση xν=α με α<0 και ν περιττός είναι αδύνατη 
 
12. Η εξίσωση αx2+βx+γ=0, 0  με αγ<0  έχει πάντοτε δυο ρίζες πραγματικές και  
     άνισες 
 
13. d(α,β)=|β-α| 
 
14. Αν x1 ,x2 οι ρίζες του τριωνύμου f(x)=αx2+βx+γ 0  τότε f(x)=(x-x1)(x-x2) 
 
15. Αν η ευθεία y=αx+β σχηματίζει με τον άξονα  xx  γωνία αμβλεία τότε α>0 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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16.Αν α<β και γ<δ  τότε α-γ<β-δ 
 
17.|α-β|=|β-α|  α,β IR  
 
18.Τα σημεία Μ(α,β) και M (β,α) είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα xx  
 
19. Η εξίσωση αx+β=0 είναι αδύνατη όταν α=0 και β=0 
 
20. Μια γνησίως μονότονη συνάρτηση έχει μια το πολύ ρίζα 
 
21. Η εξίσωση αx2+βx+γ=0 , 0  έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες όταν Δ>0 
 
22.Αν θ>0 ισχύει: |x|=|θ| x=θ ή x=-θ 
 
23.Η σχέση 02   ισχύει για κάθε R  
 
24.Για κάθε α, β, γ IR ισχύει: αγ=βγ  τότε α=β 
 
25.Ισχύει η ισότητα: 2222  , 0,0   
 
26. Για κάθε πραγματικό αριθμό α ,β ισχύει η ισότητα : α3+β3=(α+β)(α2+αβ+β2) 
 
27.Αν α=0 και β 0  τότε η εξίσωση αx+β=0 έχει μοναδική λύση την x=0 
 
28. Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέγεται περιττή αν ισχύει f(-x)=f(x) 
 
29. Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα , τότε η –f είναι γνησίως φθίνουσα 
   
30.Έστω το τριώνυμο f(x)=αx2+βx+γ 0 . Αν Δ<0 και γ>0  τότε το f(x) είναι  
    αρνητικό για κάθε IRx  
 
31. Η ανίσωση 0,0xx 22   αληθεύει για όλα τα IRx  
     

32. Οι ανισώσεις 1
1x
1x2



  και 2x-1>x+1 έχουν τις ίδιες λύσεις  

 
33. Η ακολουθία (αν) με αν+1=αν+5 είναι αριθμητική πρόοδος. 
 
34. Αν οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου τότε α+γ=β 
 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
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35. Αν οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου τότε α+γ=β 
 
36. Οι αριθμοί -4, -1, 2 με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής  
      προόδου. 

37. Το άθροισμα των ν πρώτων όρων αριθμητικής προόδου είναι:
2

)(S 1 
 

  

38. Αν α, β, γ  διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου τότε β-α=γ-β 
 
39. Ο νιοστός όρος αν μιας γεωμετρικής προόδου με λόγο λ είναι  αν=α1λν 

 
40. Ο λόγος μια γεωμετρικής προόδου μπορεί να είναι 0. 

41 Αν α, β, γ διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου τότε 





  

42. Αν ο λόγος μιας γεωμετρικής προόδου είναι 1 τότε είναι: Sν=να1 
 
43. Η ακολουθία (αν) με αν+1=5αν είναι γεωμετρική πρόοδος 
 
44 Αν ισχύει β2=α+γ τότε οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. 
 
45. Αν Α και Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω , τότε ισχύει:  
                          α. )BA(P)A(P           β. )A(P)BA(P   
46. Για κάθε ενδεχόμενο Α ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: 1)A(P)A(P   
 
47. Ισχύει: )B(P)A(P)BA(P)BA(P   
 
48. Αν BA   τότε )B(P)A(P   
 
49. Αν Α ,Β ενδεχόμενα του Ω ισχύει: P(A-B)+P(B)=P(B-A)+P(A) 
 
50. Ισχύει πάντοτε )BA(P)BA(P   
 
51. Οι κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων ισχύουν και στην περίπτωση που τα απλά  
    ενδεχόμενα δεν είναι ισοπίθανα. 
 
52. Όταν έχουμε ένα δειγματικό χώρο Ω και χρησιμοποιούμε τη φράση ¨ παίρνουμε  
      τυχαία ένα στοιχείο του Ω ¨ εννοούμε ότι όλα τα δυνατά αποτελέσματα είναι  
      ισοπίθανα. 
 
53. Ο αξιωματικός ορισμός χρησιμοποιείται όταν ο δειγματικός χώρος δεν  
       αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα. 
 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
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Δ.  Θέματα Εξετάσεων 
Θέμα 1 

A. I) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος 
α.  Αν α  0 η εξίσωση αx+β=0 έχει ακριβώς μία λύση την x=- 


.                                 

β.  Αν α,β ομόσημοι, τότε αβ>0 και 


>0  

γ.  Αν α>β και γ>δ τότε α+γ<β+δ  
δ.  Ισχύει 2 =α2                                                                                                  
ε.  Ισχύει     , α,β>0               
            
                                                              
II) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες: 
α.  Αν α>0 τότε   =...... 
β.  Η εξίσωση αx2+βx+γ=0, α 0 αν Δ>0 με Δ=...... έχει ρίζες άνισες τις x1,2=...... 
γ.  Αν θ>0 τότε x =θ  x=...... ή x=...... 

δ.    =...... 
 
Β. Να αποδειχθεί ότι η απόλυτη τιμή του γινομένου δύο αριθμών ισούται με το 
γινόμενο των απολύτων τιμών τους. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 2 

     A. Να λύσετε τις εξισώσεις x =2 και x2-4=0. 
     B. Οι παραπάνω λύσεις είναι και λύσεις της ανίσωσης x 1 >4; Δικαιολογείστε  
         την απάντησή σας.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 3 

Δίνεται η εξίσωση λx2+5x+10=0, 
α. Για ποια τιμή του λ έχει μία ρίζα; 
β. Για ποια τιμή του λ έχει μία ρίζα διπλή; 
γ. Να βρεθεί η διπλή ρίζα. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Θέμα 4 

α. Να βρείτε το πρόσημο το τριωνύμου f(x)=-x2+2x-5. 
β. Να λύσετε την ανίσωση -x2+2x-5 3x-1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 5 

Να λυθεί η ανίσωση: 
  2

2

x-3 -x -x+6
x -5x-6

<0. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Θέμα 6 

 Δίνεται η εξίσωση x2-4x+λ+1=0. 
        α. Για ποιές τιμές του λ η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες; 
        β. Αν x1,x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξισώσεως, να βρεθεί η τιμή του λ, έτσι  
            ώστε να ισχύει 1 2

2 1

x x
x x

 =2. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 7 

  Να λυθεί η εξίσωση 3 x-1 +1 x-1 +11
- x-1 =

2 7
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 8 

 Δίνεται η εξίσωση x2-2λx+λ(λ+1)=0 (1) όπου λR. 
        α. Αν S, P είναι το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της (1) αντίστοιχα και  
             S+P=4, να βρεθεί το λR. 
        β.  Για την μικρότερη τιμή του λ να βρεθεί η τιμή της παραστάσεως  
             A=3x1+5x1x2+3x2 όπου x1,x2 οι ρίζες της (1).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 9 

 Α. Αν x1,x2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης αx2+βx+γ=0, α0 να δείξετε ότι  
           S=x1+x2=





 και P=x1x2=



. 

B. Δίνεται η εξίσωση x2+3x-4=0. Αν x1,x2 είναι οι ρίζες της, να κατασκευάσετε  
          την εξίσωση που έχει ρίζες το ζεύγος των αριθμών 3x1-2, 3x2-2. 
      
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 10 

 Δίνεται η εξίσωση:  x2+λx-2=0    (1) 
      α.. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πάντα δύο λύσεις για κάθε τιμή του λ 
      β. Να λύσετε την εξίσωση για λ=1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 11 

 Δίνεται η εξίσωση: x2-2x-5=0, με ρίζες τους αριθμούς x1, x2.  
       Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:  
                             α. x1+x2        β. x1x2       γ. x1

2x2+x1x2
2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 12 

 α.  Να λύσετε την εξίσωση: 3 1x  = 5 
 β.  Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: 
           3 (x -5) – x < 5  και  

2 3
x x
  >1.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Θέμα 13 

 α.. Να λύσετε την εξίσωση:   2x2+2x-12=0. 
 β. Δίνεται η εξίσωση:  x2 - 2x -5 = 0.  Εάν έχει ρίζες x1, x2 να υπολογιστούν οι τιμές  
      των  παραστάσεων : 

i. x1+x2       ii. x1x2       iii. x1
2+x2 

2
      (Χωρίς να βρείτε τις ρίζες). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 14 

 Δίνεται η εξίσωση x2-λx+λ-1=0, λR . 
        i. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει πραγματικές λύσεις. 
       ii. Να βρεθεί ο λ ώστε η (1) να έχει διπλή ρίζα την οποία να βρείτε. 
      iii. Αν x1,x2 είναι οι ρίζες  της παραπάνω εξίσωσης να βρείτε το λ ώστε να ισχύει   
             2x1+x2=3λ.  
     iv. Να κατασκευάσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες: ρ1=3x1-2 και ρ2=3x2-2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 15 

 
Δίνεται η συνάρτηση  f(x)=| x-1| - λ   ,  IR  
 
α. Αν η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο Α(-2, 1)  να δείξτε ότι λ=2 
 
β. Για την τιμή λ=2 να γράψετε την συνάρτηση  και να βρείτε τα διαστήματα στα  
οποία η γραφική παράσταση είναι πάνω από τον άξονα χ΄χ 
 
γ. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης 
 

                                                         
2008

2

xg(x) 2 | x 1|
x 4x 3

   
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 16 

 

α. Να βρείτε  (με πίνακα) το πρόσημο του τριωνύμου 
   -x2+2x+15 
      
β.  Δίνεται η συνάρτηση f(x)=|-x2+2x+15|+1990,    x [-3,5] 

1. Να γράψετε την f χωρίς απόλυτα   
                                                                                                         

2. Να βρείτε την τιμή f(1+ 2 ) 
                                                                                                         
3.   Να λυθεί η ανίσωση f(x)≤ -2001x+1                  
                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ε.  Επαναληπτικά Θέματα 
Άλγεβρα Α Λυκείου 

Επαναληπτικά Θέματα 
 

Θέμα 1 
Έστω Α=2λ2+5λ-3 και Β=λ2-9 , λ R  
 α. Να λύσετε την εξίσωση Α=0 
 β. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις Α και Β. 
 γ. Να βρεθούν οι τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση Αx=Β    
    έχει μοναδική λύση ,την οποία και να προσδιορίσετε  
    συναρτήσει του λ 
     
 

Θέμα 2 

Για ποιες τιμές του k η ανίσωση  2x2+kx+
16
1 (2-3k)>0 αληθεύει για κάθε x R ; 

 
 

Θέμα 3 

Α. Να λυθεί η ανίσωση : 2
3x
4x3



  

Β. Για τις τιμές του x που βρήκατε στην παραπάνω ανίσωση  
     να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης   
                              Κ=|x+2|-3|x-3|-x+7 
 
 

Θέμα 4 
Δίνεται η εξίσωση : x2-(3λ-2)x +λ+1=0 με λ R  . Αν ρ1 ,ρ2 είναι ρίζες της παραπάνω 
εξίσωσης διάφορες του μηδενός 
  α. Να υπολογιστούν οι παραστάσεις : ι. ρ1+ρ2  ιι. ρ1ρ2 
  β. Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε να ισχύει η   

     σχέση: 111

21






 

 
 

Θέμα 5 
Δίνεται η εξίσωση x2-3x+λ-1=0. (1) 
α. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση (1) έχει  
     πραγματικές ρίζες  
β. Αν ρ1 ,ρ2 οι πραγματικές ρίζες τηςεξίσωσης (1) να βρείτε 

    τις τιμές του λ για τις οποίες ισχύει 21
21

2
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Θέμα 6 
Αν είναι |x-3| 2   και |2y+3| 5 
 α. Να βρείτε μεταξύ ποιών τιμών βρίσκονται οι πραγματικοί  
     x και y 
 β. Να βρείτε μεταξύ ποιών τιμών βρίσκεται η τιμή της  
    παράστασης  Κ=x-2y 
 
 

Θέμα 7 

 
Α. Να λύσετε την εξίσωση : 2x2+x-3=0 
Β. Να λύσετε την ανίσωση: 3-|x-1| 0 

Γ. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)=
3xx2
|1x|3

2 
  

 
 

Θέμα 8 

Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
xx

x
2 

 

 α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης 
 β. Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης 
 γ. Να λύσετε την ανίσωση : |f(x)|<1 
 
 
 

Θέμα 9 

 
Δίνεται η εξίσωση (λ-2)x -2λx +1=0 (1) 
 α. Να δείξετε ότι η (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες 
 β. Αν x1,x2 οι ρίζες της (1) να βρεθεί ο λ ώστε : x1+x2>λ  
 
 

Θέμα 10 

Δίνεται η εξίσωση : λx2-x-λ=0 ,λ 0   (1) 
 α. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει δυο ρίζες άνισες για κάθε  
     λ 0  
 β. Αν x1,x2 οι ρίζες της (1) να υπολογίσετε τις παραστάσεις 
    x1+x2 και x1x2 
 γ. Να βρεθεί ο πραγματικός λ ώστε x1

2+x2
2>3 
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Θέμα 11 

 

Να λυθεί η ανίσωση : 
12

|3x|5
3
1

4
1|3x| 


  

 
Θέμα 12 

 
Δίνεται η εξίσωση x2-3x+|λ-1|=0  (1) 
 α. Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε να έχει ρίζες πραγματικές 
 β. Αν x1,x2 οι ρίζες της (1) και ισχύει x1=2x2 να βρείτε τις  
    ρίζες x1,x2  και το λ. 
     

Θέμα 13 

 
Δίνεται η εξίσωση λx2-x-λ=0, λ 0   (1) 
α. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει δυο ρίζες άνισες για κάθε λ 0  
β. Αν x1 , x2 οι ρίζες της (1) να υπολογίσετε τις παραστάσεις  
                           i) x1+x2                          ii)  x1x2 

γ)  Να βρεθεί ο πραγματικός αριθμός λ ώστε 1
xx

xx

21

21 
  

 
Θέμα 14 

 

Δίνεται η συνάρτηση 
|x|x

|x|)x(f 2
  

α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  
β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης 
γ) Να βρείτε την τιμή )2(f   
 

Θέμα 15 

 
Να λυθεί το σύστημα των ανισώσεων 

                            
2

2|3x|
3
4

3
|3x|2 


  

                            x(3-x)+2x>2(2x-5)-5x-6 
 

Θέμα 16 

Δίνεται η συνάρτηση   
4|1x|

x25)x(f
2


  

   α. Να αποδείξετε ότι f(3)=-2 
   β. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης 
   γ. Να λύσετε την εξίσωση  x4+x2+f(3)=0 
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Θέμα 17 

 
  Έστω το τριώνυμο  f(x)=-3x2+11x+4 
    α) Να αναλύσετε το τριώνυμο f(x) σε γινόμενο. 
    β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης 4)x(f)x(g   

    γ) Να απλοποιήσετε την παράσταση: 
16)8x(x

)x(f)x(K


  

    δ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει: K(x) 1 . 
 
 

Θέμα 18 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις 25x10x)x(f 2    και |5x|)x(g 2   
α. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των f και g 
β. Να βρείτε τις τιμές του x IR για τις οποίες η γραφική παράσταση της f βρίσκεται  
   κάτω από την ευθεία y=2 
γ. Αν 1<x<5 να βρείτε την τιμή της παράστασης Α= |1x|5x10x2   
 

Θέμα 19 

 

α. Δίνεται  η  συνάρτηση    f(χ)= 2x 6x 5   + 2005χ  
     Να  αποδειχθεί  ότι  5 f(1) =2005 f(0) . 
 
β. Να  βρεθεί  το πρόσημο  του  τριωνύμου   χ2-6χ+5 . 
                                                                                                                     
γ. Να  βρεθεί  το πεδίο  ορισμού  της  συνάρτησης  : 
                                  
                                        g(χ) =

2

2005x
x 6x 5 

+ 5 3 x   

 
 

Θέμα 20 

                                                                                      
Α. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου:    - x2 +2x+15 
                                                      
Β. Δίνεται η συνάρτηση  f(x)=|- x2 +2x+15|+1992 ,   x[-3,5] 
 

    i. Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς απόλυτα   
         ii. Να βρείτε την τιμή f(1+ 2 ) 
        iii. Να λυθεί η ανίσωση  f(x)  -2004x 
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Θέμα 21 

Για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν:  

      
3
1)A(P   , 

6
1)BA(P   και 

6
5)BA(P   

     Να βρεθούν οι πιθανότητες: P(A) και P(B) 
 

Θέμα 22 

Για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν: 
      7,0)A(P   , 6,0)B(P   και 4,0)BA(P   
      Να βρεθούν οι πιθανότητες: )BA(P   και P(B-Α) 

 
Θέμα 23 

Για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν: 
        3,0)A(P   , 4,0)B(P   και 6,0)BA(P   
       Να βρείτε τις  πιθανότητες των ενδεχομένων: 
       α. Να μην πραγματοποιηθεί το Α 
       β. Να πραγματοποιηθούν συγχρόνως τα Α , Β 
       γ. Να πραγματοποιηθεί μόνο το Β 
       δ. Να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα Α , Β 
       ε. Να πραγματοποιηθεί το πολύ ένα από τα Α, Β 
 

Θέμα 24 
Για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν:  

           
12
5)A(P    και 

4
3)B(P   

     α. Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα είναι ασυμβίβαστα 

     β. Να αποδείξετε ότι: 
12
5)BA(P

6
1

  

 
Θέμα 25 

 Για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν: P(A)=0,3 και  
      P(B)=0,4. Να αποδείξετε ότι: 7,0)BA(P4,0    
 

Θέμα 26 

Για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν: P(A)=0,3 και  
      P(B)=0,2. Να αποδείξετε ότι: 3,0)BA(P1,0    
 

Θέμα 27 

Μια τάξη έχει 12 αγόρια και 15 κορίτσια. Τα 
3
2 των αγοριών και τα 

5
3  των 

κοριτσιών έχουν ποδήλατο. Επιλέγουμε τυχαία ένα άτομο. Να βρείτε την  
πιθανότητα να είναι κορίτσι  ή να έχει ποδήλατο. 
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Θέμα 28 

Σε μια γεωμετρική πρόοδο είναι α1=3λ  και  α1+α2=18, όπου λ ο λόγος της προόδου. 
Α. Να βρείτε τον πρώτο όρο και τον λόγο της προόδου.                 
Β. Nα βρείτε το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων όρων.               
Γ. Να υπολογίσετε το άθροισμα  α15+α16+α17+α18+α19+α20. 
   

Θέμα 29 

Α. Αν οι θετικοί αριθμοί α , β , γ  είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να    
     δείξετε ότι και οι αριθμοί  

 
1,1,1   είναι επίσης διαδοχικοί  

    όροι αριθμητικής προόδου.                                                   
Β. Σε μια αριθμητική πρόοδο είναι S20=1030  και α10-α3=35.  
     Να βρείτε: 
     i) τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου.          
     ii) το άθροισμα από τον δεύτερο μέχρι και τον εικοστό όρο. 
 

Θέμα 30 

                                                    
Α. Για ποια τιμή του x>0 οι αριθμοί 14x2, x4 και 36 είναι διαδοχικοί όροι  
    αριθμητικής προόδου. 
Β. Να βρεθεί η διαφορά της προόδου. 
Γ. Αν ο 14x2 είναι ο τρίτος όρος της αριθμητικής προόδου να βρεθεί ο πρώτος όρος   
    της. 
Δ. Να υπολογίσετε το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της προόδου. 

 
Θέμα 31 

 
Δίνονται οι αριθμοί α=x2-2x, β=3x, γ=1-10/x, x>0. 
Α. Aν οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου να βρεθεί το x.                                                                 
Β. Ο αριθμός α είναι ο 4ος όρος της προόδου. Να βρεθεί ο πρώτος όρος α1  της  
    προόδου.                                                       

Θέμα 32 

 
Να βρείτε τρεις αριθμούς για τους οποίους ισχύουν τα εξής: 
α. είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου 
β. έχουν άθροισμα 15 
γ. αν σ’ αυτούς προσθέσουμε τους αριθμούς 1,4,19 αντίστοιχα θα γίνουν διαδοχικοί 
όροι γεωμετρικής προόδου. 

 
Θέμα 33 

 
Να βρεθούν τέσσερις διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, οι οποίοι να έχουν 
γινόμενο μεσαίων όρων 5. 
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Ζ.  Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 
Διαγώνισμα 10 

 
Θέμα Α 
 
Α1     Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης αx2+βx+γ=0 με α0, να αποδείξετε ότι το 
          άθροισμα  S=x1+x2  και το γινόμενο  Ρ=x1x2  δίνονται από τους τύπους: 

                                



S     και      



                                           Μονάδες  10 

 
Α2.     Δίνεται η εξίσωση αx2+βx+γ=0 με α0 και διακρίνουσα Δ=β2-4αγ.  Για τις  
        διάφορες τιμές του Δ να αναφέρεται πόσες και ποιες είναι οι πραγματικές 
         ρίζες της εξίσωσης. 

Μονάδες 5 
 
Α3.    Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην   
       κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που  
       αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
 
             α)             ,  όπου α, β≥0  πραγματικοί  και ν ≥2 ακέραιος  
                      αριθμός. 
 
             β)    Αν οι πραγματικοί αριθμοί α και β είναι ομόσημοι τότε:  =  . 
 
             γ)      Αν οι αριθμοί α και β είναι πραγματικοί τότε: α+β=0  α=β=0. 
 
             δ)      Η εξίσωση αx + β = 0 με α, βIR, είναι αδύνατη αν α=0 και β=0. 
 
             ε)       Η εξίσωση xν =α  για α<0 και ν θετικό ακέραιο είναι πάντα αδύνατη. 

Μονάδες 10 
 
 
Θέμα Β 

     Β1. Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις:    7
5

13x4



 και 

2x - 8 > 5
3

x8



              Mονάδες 15 

 
Β2. Να βρείτε στον άξονα των πραγματικών αριθμών το διάστημα που 
      συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις.          

   Mονάδες 10 
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Θέμα Γ 
 
Δίνονται οι εξισώσεις :   x2-x-6=0,  (1)  και    x2-(μ2+1)x+μ2-2=0,  μIR, (2). 
 
Γ1.   Να βρείτε τις ρίζες της (1) και να δείξετε ότι η εξίσωση (2) έχει πραγματικές  
        ρίζες, για όλες τις τιμές της παραμέτρου μ. 
        

Μονάδες 10 
Γ2.   Αν η θετική ρίζα της (1) επαληθεύει και την (2) να βρείτε τις τιμές του μ. 

Μονάδες 7 

Γ3. Αν για τις ρίζες x1 και x2 της (2) ισχύει ότι 1
xx
xx

21

21 

 ,να βρείτε τις τιμές του μ  

     και να τις γράψετε με μορφή κλάσματος με ρητό παρανομαστή. 
       

Μονάδες 8 
 
 
Θέμα Δ 

Δίνεται η συνάρτηση:  
4|1x|

|x2|5)x(f



  

 
Δ1.   Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  f.                                                  

Μονάδες 8 
Δ2.  Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της f τέμνει τους   άξονες 
     x΄x και  y΄y 

     Μονάδες 8 
Δ3.   Να δείξετε ότι  f(3) = -1  και στη συνέχεια να λύσετε την εξίσωση:  
                                             0)3(f2|x|x2   

Μονάδες 9 
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Διαγώνισμα 20 
Θέμα Α 
 
Α1 i. Να δείξετε ότι ο νος όρος μιας αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο α1 και  
         διαφορά ω είναι: 
                                                               αν=α1+(ν-1)ω                                Μονάδες 10 
  

ii. Ποιος είναι ο κλασικός ορισμός της πιθανότητας;                              Μονάδες 7                                   
 
Α2. Να γράψετε στη κόλα σας το γράμμα Σ(σωστό) ή Λ(λάθος) δίπλα στον αριθμό   

που αντιστοιχεί στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

1. Εάν x  = -3 τότε x = 3 ή x = -3. 

2. Η εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς 1 και 
2
1  είναι 2x2 - 3x + 1 = 0. 

4. Για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύει: 23x  = 3 x. 
 
5. Εάν 5x  = x + 5, τότε είναι x > 0.                                                     Μονάδες 8 
 

Θέμα Β  
Θεωρούμε την εξίσωση:  (x – 1)2 – λ(2x – 3) = 0,  (1)    λ  R.  

Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της (1) να δειχθεί ότι η παράσταση  K= 





 





 

2
3

2
3

21 xx    

είναι ανεξάρτητη του λ.                                                                                
Μονάδες 25 

Θέμα Γ 
Δίνεται η εξίσωση x2 – 6x + 3λ – 1 = 0, λ  R. 
Για ποιες τιμές του λ  R η εξίσωση έχει: 

Γ1. Μια διπλή ρίζα.                                                                                     Μονάδες  5 
Γ2. ρίζες ετερόσημες.                                                                                  Μονάδες 10 

Γ3. Εάν x1, x2 οι ρίζες της, να βρεθεί ο λ  R ώστε: 
5
2

x
1

x
1

21
 , λ  

3
1 .  

 Μονάδες 10 
 
Θέμα Δ 
 
Δ1. Δίνεται η εξίσωση: x2  + (λ - 1)x + 1 = 0     (1) 

1. Να βρεθεί η διακρίνουσα Δ αυτής.                                                     Μονάδες   5 
2. Για ποιες τιμές του λ  R η (1) δεν έχει πραγματικές ρίζες.               Μονάδες  5 

Δ2.  Να λυθεί η ανίσωση: 0
8x6x

)5xx2)(1x(
2

2



                     Μονάδες 15 

 


