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ΘΕΜΑ Α 
1. α. Για δυο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα Α και Α΄ να αποδείξετε ότι ισχύ-

ει: P(A΄)=1-P(A). 
Μονάδες 10 

β. Να δώσετε τον ορισµό της γεωµετρικής προόδου. 

Μονάδες 5 
2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα  

σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κά-
θε πρόταση. 
α. Για θετικούς αριθµούς α,β και θετικό ακέραιο ν ισχύει η ισοδυναµία:  

α>β ⇔ αν>βν. 

β. Η απόσταση δυο αριθµών α και β είναι: d(α,β)=|α+β| 
γ. Αν Δ>0, τότε: αx2+βx+γ=α(x-x1)(x-x2), όπου x1 , x2 οι ρίζες του τριωνύ-
µου. 

δ. Τρεις αριθµοί α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι αριθµητικής προόδου. τότε: 
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ε. Αν θ>0, τότε |x|=θ  ⇔ x=θ ή x=-θ. 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Β 
Έστω αριθµητική πρόοδος (αν) µε πρώτο όρο α1=-10 και α6=5.  

1. Να βρείτε τη διαφορά ω,  
Μονάδες 8 

2. Να βρείτε τον εικοστό όρο α20,  

Μονάδες 8 
3. Να βρείτε το άθροισµα S30 των 30 πρώτων όρων. 

Μονάδες 9 
 



 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Δίνεται η παράσταση Α=α2+β2-2|α|-4|β|+5 µε α,β∈ℜ. 
1. Na αποδείξετε ότι Α= (|α|-1)2 + (|β|-2)2. 

Μονάδες 8 
2.  Αν Α≤0, τότε να υπολογίσετε τους πραγµατικούς αριθµούς α και β. 

Μονάδες 7 
3. Να αποδείξετε ότι για οποιουσδήποτε πραγµατικούς αριθµούς x,y ισχύει  
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Μονάδες 10 
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δίνεται η εξίσωση x2-5x+λ+2=0 µε λ∈ℜ. (1) 
1. α. Να βρείτε τις τιµές του λ για τις οποίες η εξίσωση (1) έχει δύο άνισες 

ρίζες. 
Μονάδες 10 

β. Να προσδιορίσετε εκείνες τις τιµές του λ για τις οποίες η εξίσωση (1) 
έχει  ρίζες των οποίων το γινόµενο είναι µικρότερο του 3. 

 Μονάδες 10 
2. Να βρείτε τις τιµές του λ για τις οποίες η ανίσωση x2-5x+λ+2>λx-3 αλη-

θεύει για κάθε x∈ℜ.  
Μονάδες 5 
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