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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ=–=ΑΛΓΕΒΡΑΣ==Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ=
=

ΘΕΜΑ 1Ο - Α  E απόδειξη θεωρήματος) 
 
1 ) Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου=

Ω=I=τότε να αποδείξετε ότι=:=Ρ(ΑÈ  Β)=Z=Ρ(Α)=H=Ρ(Β)====E=§ 1.2 σελ 33 ) 
O ) Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με=

Α⊆ΒI==τότε να αποδείξετε ότι Ρ(Α)=≤ Ρ(Β)K=( § 1.2 σελ 34 ) 
3 ) Αν Α και Α΄ είναι δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού=

χώρου Ω=I=τότε να αποδείξετε ότι=:=Ρ(Α΄)=Z=N=–=Ρ(Α)K===( § 1.2 σελ 33 ) 
4 ) Αν α=I=β=[=M=και ν θετικός ακέραιος=Iαποδείξτε ότι=:=αν=Z=βν=Þ  α=Z=β=

( § 2.2 σελ 56 ) 

5 ) Να αποδείξετε ότι=:= baba =× =I=για κάθε α=I=β oÎ K=( § 2.3 σελ 62 ) 

6 ) Για τους αριθμούς α=Iβ= oÎ =I=να αποδειχθεί ότι=:= bba +£+ a  
( § 2.3 σελ 63 ) 

7 ) Αν α=I=β ≥=M=και ν θετικός ακέραιος=Iαποδείξτε ότι=:== nnn bb ×=× aa  
( § 2.4 σελ 71 ) 

8 ) Έστω χN=I=χO οι ρίζες της εξίσωσης αχO+βχ+γZM=I=α ≠=M==K=Με=S=
συμβολίζουμε το άθροισμα των δυο ριζών=S=Z=χN=H=χO και με Ρ το=
γινόμενο των δυο ριζών==Ρ=Z=χN=·χO=K= 

Να αποδειχθεί ότι=:=S=Z=-=
a
b

 και Ρ=Z=
a
g

=K( § 3.3 σελ90 ) 

ΘΕΜΑ 1Ο - Β  E ερωτήσεις κλειστού τύπου Σ-Λ ) 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σ αν είναι σωστές ή Λ αν είναι=
λάθοςK=

NK= O=δειγματικός χώρος Ω ενός πειράματος τύχης λέγεται βέβαιο=
ενδεχόμενοK= Σ=====Λ=

OK= Aν ΑI=Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ΩI=τότε=
ισχύει ότι=:=A=−=B=Z=A=∩=B′= Σ=====Λ=

PK= Έστω ΑI=Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ΩK=Τότε ισχύει:=
PE∅)=≤=PEA∪B)=≤=PEΩ)K= Σ=====Λ=

4K= Το ενδεχόμενο Α∪Β πραγματοποιείταιI=όταν πραγματοποιείται=
το πολύ ένα από τα ενδεχόμενα Α και ΒK= Σ=====Λ=

5K=
Αν για τα ενδεχόμενα ΑI=Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με=
ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα ισχύει=:=Ρ(Α)ZΡ(Β)I=τότε είναι=
πάντοτε Ν(Α)ZΝ(Β)K=

Σ=====Λ=

SK= Δυο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα=Iόταν:=Α∩ΒZÆ = Σ=====Λ=
TK= Για κάθε α,β oÎ =I=ισχύει=:= aa -=- bb = Σ=====Λ=

8K= Για κάθε α,β ),0[ +¥Î I=ισχύει=:= nnn bb +=+ aa = Σ=====Λ=

9K= Όταν α ≠=M=και βI=γ= oÎ  είναι=:=αχO+βχ+γ ≤=M=για κάθε χ oÎ =I=
τότε α=Y=M=και Δ ≤=M=K= Σ=====Λ=

NMK= Η συνάρτηση=fEx)=Z=αxHβ=I=με αI=β= oÎ  έχει γραφική=
παράσταση μια ευθεία που τέμνει τον=yy΄ στο σημείο=EMIβ)K= Σ=====Λ=

NNK= αO+βO=Z=M==Û  α=Z=M=ή==β=Z=M= Σ=====Λ=
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NOK= Για κάθε αI=βI=γ πραγματικούς αριθμούς==ισχύει=:=
 α=Y=β=Û  α·γ=Yβ·γ= Σ=====Λ=

NPK= Για κάθε πραγματικό αριθμό α ισχύει=:= 0³-= aa = Σ=====Λ=

N4K= Για κάθε πραγματικό αριθμό α ισχύει=:= aa =2 = Σ=====Λ=

N5K= Û>> 0    , rrx  χ=[=ρ ή==χ=Y=-=ρ== Σ=====Λ=

NSK= Ισχύει ότι=:= bba +=+ a  για κάθε πραγματικό αριθμό=
α,βK=

Σ=====Λ=

NTK= Αν==αO=[=βO=I=τότε α=[=βK= Σ=====Λ=

N8K= Το σημείο Μ(χIy)=με χ=[=M=και=y=Y=M=I=βρίσκεται στο=Oο=
τεταρτημόριοK= Σ=====Λ=

N9K= Αν θ=[=M=I=ισχύει η ισοδυναμία=:= JJJ <<-Û< xx = Σ=====Λ=

OMK=
Αν οι αριθμοί α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι Αριθμητικής Πρόοδου=I=

τότε ισχύει=:==β=Z=
2
g+a

K= Σ=====Λ=

ONK= Το συμμετρικό του Α(α,β)=ως προς τον άξονα χχ΄ είναι Α΄(αI-β)K= Σ=====Λ=

OOK=

Αν χNI=χO είναι οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης=:=αχO+βχ+γZM=

με α≠M=I=τότε ισχύει=:=χN=H=χO=Z=
a
b

K= Σ=====Λ=

OPK= Αν για τους==πραγματικούς αριθμούς α και β ισχύει=:=αO+βO=Z=M=I=
τότε α=Z=M=και β=Z=MK= Σ=====Λ=

O4K= Για κάθε πραγματικό αριθμό χ ισχύει=:= xx ³ = Σ=====Λ=
O5K= Αν α=Z=M=και β=Z=M=I=τότε η εξίσωση αχ+β=Z=M=I=είναι αδύνατηK= Σ=====Λ=

OSK= Υπάρχει συνάρτηση που να διέρχεται απ τα σημεία ΑEPIO)=και=
ΒEPIN)K= Σ=====Λ=

OTK= Αν για τους α,β= oÎ  ισχύει αβ=[=M=I=τότε ισχύει α=[=M=και==β=[MK= Σ=====Λ=

O8K= Αν για τους αI=β=Iγ= oÎ  ισχύει α=[=β και γ=Y=M=I=τότε ισχύει=
πάντα αγ=Y=βγK=== Σ=====Λ=

O9K= Η εξίσωση αχ+β=Z=M=με α≠M=και β=Z=M=είναι αδύνατηK= Σ=====Λ=

PMK=

Τρεις μη μηδενικοί αριθμοί α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι=

Αριθμητικής Προόδου αν ισχύει=:=βO=Z=
2
g×a

K= Σ=====Λ=

PNK= Αν== 1-=x I=τότε χ=Z=-N==ή==χ=Z=-=E=-=N)K= Σ=====Λ=

POK=
Αν το τριώνυμο==αχO+βχ+γZM=I=α ≠=M==I=έχει Δ=Y=M=I=τότε δεν έχει=
ρίζες και δεν γράφεται ως γινόμενο πρωτοβαθμίων=
παραγόντωνK=

Σ=====Λ=

PPK= Η εξίσωση=:==χν=Z=α=Iείναι αδύνατη=I=όταν ν άρτιος και α=Y=M=K== Σ=====Λ=

P4K= Αν=S=Z=χN=H=χO και Ρ=Z=χN=·χO=I=τότε η εξίσωση με ρίζες τις χN=I==χO=
είναι η=:==χO=–=Sχ=H=Ρ=Z=MK= Σ=====Λ=

P5K= Για κάθε α=I=β= oÎ  και ν φυσικό μη μηδενικό ισχύει=:=α=[=β=Û =
αν=[=βνK=

Σ=====Λ=

PSK= Ισχύει ότι=:==O=Y=χ ≤=5==Û  χ ]5,2(Î = Σ=====Λ=
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ΘΕΜΑ 3Ο   
 
1. Δυο ομάδες Α και Β λαμβάνουν μέρος σε μια διοργάνωσηK=Νικήτρια=

ανακηρύσσεται η ομάδα εκείνηI=που θα κερδίσει σε δυο αγώνεςK=Να=
βρείτε=:==
ι )==τον δειγματικό χώρο του πειράματοςK=E=μονάδες=9=)=
ιι ) το ενδεχόμενο να ανακηρυχθεί νικήτρια η ομάδα Α==E=μονάδες=8=)=
ιιι ) το ενδεχόμενο να ανακηρυχθεί νικήτρια η ομάδα ΒK=E=μονάδες=8=)=

O. Από=NOM=μαθητές ενός ΛυκείουI=O4=μαθητές συμμετέχουν στον=
διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής ΕταιρείαςI=OM=συμμετέχουν στο=
διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και=NO=μαθητές συμμετέχουν=
και στους δυο διαγωνισμούςK=Επιλέγουμε τυχαία έναν μαθητήK=Ποια είναι=
η πιθανότητα ο μαθητής:==

= α ) να συμμετέχει σε έναν τουλάχιστον από τους διαγωνισμούςK=
= β ) να συμμετέχει μόνον σε έναν από τους δυο διαγωνισμούςK=

γ ) να μην συμμετέχει σε κανέναν από τους δυο διαγωνισμούςK=
E=μονάδες=TH9H8=)=

3. Σε ένα σχολείο με=4MM=μαθητές διδάσκονται η αγγλική και η γαλλική=
γλώσσαK=Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί=
τουλάχιστον μία από τις παραπάνω ξένες γλώσσεςK=Από τους=
παραπάνω μαθητές=P4M=παρακολουθούν την αγγλική γλώσσα και=O4M=
τη γαλλική γλώσσαK=Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητήK=΄Εστω Α το=
ενδεχόμενο να παρακολουθεί την αγγλική=
α. Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα Α και Γ είναι ασυμβίβασταK=

E=μονάδες=8=)=
β. Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να παρακολουθεί μόνο την=
αγγλική γλώσσαK=E=μονάδες=8=)=
γ. Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να παρακολουθεί μία μόνο ξένη=
γλώσσα από αυτέςK=E=μονάδες=9=)=

4. Γ1.  Να βρεθούν οι πραγματικοί αριθμοί==χ=I==ώστε οι αριθμοί=: 
O=I=χO=I=NMEN-χ)=====με τη σειρά που δίνονται=I=να είναι διαδοχικοί όροι=
αριθμητικής προόδουK=
ΓO.===Για χ=Z=N=:==
  α ) να βρεθεί η διαφορά της παραπάνω προόδουK=
  β ) Αν ο αριθμός=O=είναι ο τέταρτος όρος=Eα4)=I=τότε=:=βρείτε τον=
πρώτο όρο=EαN)=της προόδου καθώς και το άθροισμα των=NM=πρώτων=
όρων της=SNMK = = = = = = E=μονάδες=8HSHNN=)=

5. Δίνεται η συνάρτηση=:=fEx)=Z=xO=-=λx=–=N=με λ oÎ K=
Γ1.  Να δειχθεί ότι η εξίσωση=fEx)=Z=M=έχει δυο ρίζες άνισες για κάθε=
αριθμό λ= oÎ K=
ΓO.===Να βρείτε τις τιμές=fEN)=I=fE-N)==και==fE-O)=συναρτήσει του λK=
Γ3.===Αν ξέρετε ότι οι αριθμοί=fEN)=I=fE-N)==και==fE-O)=είναι διαδοχικοί όροι=
αριθμητικής προόδου να δειχθεί ότι==λZPK=

E=μονάδες=NMHSH9=)=
6. Δίνονται οι αριθμοί=:=α=Z=PχH5=I=β=Z=χ-N=και==γ=Z=χHP=I=χ= oÎ I=οι οποίοι=

είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με τη σειρά που δίνονταιK=
Γ1.  Να βρείτε την τιμή του χ=
ΓO.===Αν χ=Z=-5=και ο=Pος όρος της προόδου είναι ίσος με α=:=
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  α ) Να δειχθεί ότι η διαφορά ω της προόδου είναι ίση με=4=και ο=
πρώτος όρος αN=Z=-N8K=
  β ) Να υπολογιστεί το άθροισμα των=PT=πρώτων όρων της=
προόδουK== = = = = = = E=μονάδες=9H8H8=)=

7. Δίνεται η εξίσωση=:==χO=–=λχ=–=EλOH5)=Z=M=I=με λ= oÎ K=
Γ1.  Να δειχθεί ότι για κάθε τιμή του πραγματικού λI=η παραπάνω=
εξίσωση έχει δυο πραγματικές και άνισες ρίζεςK=
ΓO.===Να υπολογιστεί το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της=
παραπάνω εξίσωσης=I=συναρτήσει του λ=
Γ3.   Αν χN=I=χO είναι οι ρίζες της εξίσωσης=I=να βρεθούν οι τιμές του=
πραγματικού αριθμού λ ώστε να ισχύει=:==EχN=–=N)·EχO-N)=Z=-=4K=

E=μονάδες=8HTHNM=)====
8. Δίνονται οι συναρτήσεις=:===

fEx)=Z= 4962 -+- xx ==και==gEx)=Z=
2
42

-
-

x
x

=

Γ1.  Να υπολογιστούν τα πεδία ορισμού των=fEx)=και=gEx)K=
ΓO.==Να αποδειχθεί ότι=:=fEx)=Z= 43 --x  και==gEx)=Z= 2+x =
Γ3.==Να λυθεί η εξίσωση=:=fEx)=Z=gEx)=–=SK=E=μονάδες=NOHSHT=)=

9. Γ1.  Να λυθεί η εξίσωση=:==χ5=–=8Nχ=Z=MK=
ΓO.==Αν==α είναι η μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης χ5=–=8Nχ=Z=M=I=να=

αποδειχθεί ότι=:= a
aa

=
-

+
+ 1

1
1

1
K==E=μονάδες=NPHNO=)=

1M. Δίνεται η συνάρτηση=:=fEx)=Z= 25102 +- xx =
Γ1.  Να βρείτε το πεδίο ορισμού της=fEx)K=
ΓO.==Να λυθεί η εξίσωση=:==fEx)=Z=O=
Γ3.==Να λυθεί η ανίσωση=:=fEx)=Y=O== E=μονάδες=9HTH9=)=

11. Δίνεται η εξίσωση=:=χO-λχ+λO-P=Z=M==I==λ oÎ =
Γ1.  Να βρείτε τις τιμές του λ= oÎ  για τις οποίες η εξίσωση έχει=O=άνισες=
πραγματικές ρίζες=K=
ΓO.==Για==λ=ZN=I=

= = α=)==να βρείτε τις χN=I=χO της εξίσωσηςK=
β=)==να βρείτε την εξίσωση=Oου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς=
2χN και=OχO=I=όπου χN=I=χO οι ρίζες του ερωτήματος=EΓ2α)K=

E=μονάδες=8H8H9=)=
1O. Δίνεται η εξίσωση=:=(λ-N)χO=–=λχ=HN=Z=M=I=λ oÎ K=Ρίχνουμε ένα=

αμερόληπτο ζάρι και αντικαθιστούμε το λ με την ένδειξη του ζαριούK=Να=
βρείτε την πιθανότητα=:==
Γ1.  Η εξίσωση να έχει μια διπλή ρίζαK=
ΓO.==Να έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισεςK=
Γ3.==Να μην έχει πραγματικές ρίζεςK= =E=μονάδες=9H8H8=)=

13. Δίνεται η παράσταση Α=Z=
52

2
25

2
+
-

+
-

K=

Γ1.  Να απλοποιηθεί η παράσταση ΑK=====E=μονάδες=NP=)=
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ΓO.==Να λυθεί η εξίσωση=:= Ax =+ 2 K= E=μονάδες=NO=)=

14. Δίνεται η εξίσωση=:=χO=–=5λχHSλO=Z=M==EN)==I=λ oÎ K=
Γ1.  Να αποδειχθεί ότι για κάθε λ oÎ =I=η=EN)=έχει πραγματικές ρίζεςK=
ΓO.==Να βρεθεί το διάστημα στο οποίο παίρνει τιμές το λ=I=ώστε η=
εξίσωση=EN)=να έχει δυο πραγματικές και θετικές ρίζεςK=

E=μονάδες=NOHNP)=
15. Αν ο αριθμός==N=είναι ρίζα της εξίσωσης=:=χNM+χ5=H=α=Z=M=I=α oÎ =I=τότε:=

Γ1.  Να βρεθεί η τιμή του αK=
ΓO.==Να λυθεί η παραπάνω εξίσωση=K== = E=μονάδες=NMHN5=)=

 
 
16. Δίνεται η εξίσωση=:=-χOHEOλ-N)χ+λO+λHN=Z=M=I=λ oÎ K=

Γ1.  Να δειχθεί ότι για κάθε λ oÎ  η παραπάνω εξίσωση έχει=
πραγματικές και άνισες ρίζεςK=
ΓO.==Αν χN,χO οι ρίζες της εξίσωσης=I=να βρεθεί ο λ ώστε=:==
  χN

O+χO
OHPχNχO ≥=M== E=μονάδες=NOHNP=)=

17. Ένα θέατρο έχει=N5=καθισμάτωνK=Η πρώτη σειρά έχει=SM=καθίσματα και η=
τελευταία=N8=καθίσματαK=Αν το πλήθος των καθισμάτων ελαττώνεται από=
σειρά σε σειρά κατά τον ίδιο πάντα αριθμό=I=τότε=:==
Γ1.  Να βρεθεί το πλήθος των καθισμάτων που ελαττώνεται από σειρά=
σε σειράK=
ΓO.==Να βρεθεί το πλήθος των καθισμάτων όλων των σειρών του=
θεάτρουK=
Γ3.==Να βρεθεί το πλήθος των καθισμάτων απ την=5η έως την=NPη σειράK=

E=μονάδες=9H8H9=)=

18. Δίνεται η συνάρτηση=:=fEx)=Z=
41

25 2

--
-

x
x

K=

Γ1.  Να αποδειχθεί ότι=:=fEP)=Z=-O=
ΓO.==Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης=fEx)K==
Γ3.==Να λυθεί η εξίσωση=:=χ4=H=χO=H=fEP)=Z=MK=

E=μονάδες=THNMH8=)=

19. Δίνεται η συνάρτηση=:=fEx)=Z=
1

132
2

2

-
+-

x
xx

K=

Γ1.  Να βρείτε το πεδίο ορισμού τηςK=
ΓO.==Να απλοποιήσετε τον τύπο της=K=
Γ3.==Να λύσετε την εξίσωση=:=fEx)=Z=MK= E=μονάδες=TH9H9=)=

OM. Έστω==Α=I=Β δυο ισοπίθανα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ΩK=Αν οι=
πιθανότητες των Α και Α∩Β είναι διαφορετικές μεταξύ τους και=
αποτελούν ρίζες της εξίσωσης=:=NOχO=–=Tχ=HN=Z=M=I=να βρεθούν οι=
πιθανότητες των ενδεχομένων=:==
Γ1.  Ρ(Α)=I=Ρ(Α∩Β)==I=Ρ(Α∪Β)=
ΓO.==Ρ(Α-Β)==I=Ρ(Β-Α)=
Γ3.==Ρ=x=EΑ-Β) ∪(Β-Α)=]== = = E=μονάδες=NMH8HT=)=

O1. Δίνεται η συνάρτηση=:=gEx)=Z=O=-= 2-x K=



ΓΕ.Λ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : OMN3-OMN4 

ΠΗΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ : N) Ε.Μ.Ε – Παράρτημα Χίου Διαγωνίσματα Μαθηματικών για 
τις Προαγωγικές τάξεις του ΛυκείουK O ) Χρίστος Τριανταφύλλου 
 

Γ1.  Να γράψετε τον τύπο της=gEx)=πιο απλά=I=χωρίς το σύμβολο της=
απόλυτης τιμήςK=
ΓO.==Να κάνετε τη γραφική παράσταση της=gEx)K=E=μονάδες=NPHNO=)=

OO. Δίνεται η ευθεία=:=Eε)=με εξίσωση=:=y=Z=αχHP==I=η οποία σχηματίζει με τον=
χχ΄ αμβλεία γωνίαK=Να βρεθούν=:==
Γ1.  τα σημεία τομής της=Eε)=με τους άξονες χχ΄=I=y=y΄ συναρτήσει του αK=
ΓO.==το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η=Eε)=με τους άξονες=
συναρτήσει του αKK=
Γ3.==η τιμή του α=I=ώστε το παραπάνω εμβαδόν να είναι ίσο με=Pτ.μK=

E=μονάδες=9H9HT=)=
O3. Γ1. Να λυθούν οι εξισώσεις=:==

ι )    λO=-=λ-=S=Z=M=K=
ιι )  012 =--l  

E=μονάδες=NM=)=

ΓO.==Για ποιες τιμές του λ= oÎ =I=η εξίσωση=:= )12( --l ·χ=Z λO=-=λ-=S=
είναι=:=== ι=)=αόριστη=
  ιι=)=αδύνατηK= = = = = =

E=μονάδες=N5=)=
=

=
=
=

=
=

=
=
=

=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=


