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I. 

1. Ψ       Δεν ισχύει το αντίστροφο. Γιατί; Να βρείτε αντιπαράδειγμα. 

2. Ψ       Σωστό, μόνο με τη συνθήκη  α≠0. 

3. Ψ       Προφανές 

4. Α       Αν προσθέσω δύο αντίθετους αρρήτους θα προκύψει το  0 που είναι ρητός. 

5. Α       Βρείτε το αντίστοιχο με το προηγούμενο. 

6. Α       γ<δ   -γ > -δ, οπότε προσθέτοντας με την α>β κατά μέλη... 

7. Ψ       Αληθές μόνο αν α>0. 

8. Ψ       Γιατί  η απόδειξή του προϋποθέτει τον πολ/σμό και των δύο μελών με το β, του οποίου το 
πρόσημο δεν γνωρίζουμε. 

9.  Α      Προσθέστε κατά μέλη... 

 10. Ψ      Πολ/σιάστε και τα δύο μέλη της πρώτης ανισότητας με α (α>0 ή α<0, δύο περιπτώσεις). 

 Όταν φέρετε όλους του όρους στο ίδιο μέλος, χρησιμοποιήστε την ταυτότητα (διαφορά 
τετραγώνων), και την έννοια του γινομένου ομόσημων (α>0) ή ετερόσημων (α<0) αριθμών.  

                      Μπορείτε και με αντιπαράδειγμα, π.χ. για α =- 1/2 . 

11.  Α       α<β<0 => α-β<0  και  α+β<0  . Το γινόμενο των ομόσημων (αρνητικών) αριθμών α-β και 
α+β  είναι θετικό, οπότε... 

12. Ψ       Με δοκιμές, βρίσκετε εύκολα ένα αντιπαράδειγμα, π.χ. για α = 0>-2 

13.  Α     α<-2  -α>2 (>0)  και   β<-3  -β>3 (>0). οπότε μπορούμε να πολ/σουμε τις ανισότητες 
αυτές κατά μέλη... 

14.  Α       Εύκολο. 

15.  Α      Γενικά ισχύει   .... ≥ 0  (ως άθροισμα τετραγώνων), αλλά η περίπτωση   ... =0   αποκλείεται 
διότι ισοδυναμεί με   α-1 = 0 = α+1, που είναι άτοπο. (Γιατί;) 

16.  Ψ      Διότι η περίπτωση   ... =0   δεν αποκλείεται. (Γιατί;) 

17.  Α      ....=0  α-β=0=α+β  α=β και α=-β   α=β και β=-β  α=β και 2β=0  α=0=β 

18.  Α      Το έχουμε αποδείξει στην τάξη. 

19.  Ψ      Μόνο αν α ≥ 0. (Δες τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας.) 

20.  Ψ      Πότε είναι αλήθες; 

21.  Α       Από τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας. 

22.  Ψ     Για α=-3 και β=-5 ισχύει αβ>0, αλλά... 

23.  Ψ     Συνδυασμός των 19. και  22. 
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24.  Ψ    Γενικά, η ρίζα του αθροίσματος δεν ισούται με το άθροισμα των ριζών (δείτε 
αντιπαραδείγματα στις σημειώσεις του μαθήματος ή/και την άσκηση 5iii)/76). 

 Αν ισχύει, τότε θα ισχύει και  α2+β2 = (α+β)2  (γιατί;) οπότε, αναπτύσσοντας την ταυτότητα 
στο 2ο μέλος… τελικά θα προκύψει  αβ=0, δηλαδή η δεδομένη ισότητα δεν ισχύει για κάθε 
α και β. 

                Να βρείτε αντιπαράδειγμα για το συγκεκριμένο. 

25.  Α       Με την εφαρμογή του ορισμού της σελ. 72 του σχ.βιβλίου. 

26.  Ψ      Θα ήταν αληθές μόνο με τη συνθήκη α≥0  .   

 Μπορείτε και με αντιπαράδειγμα, π.χ. για α=16. 

27.  Α       255 = (52)5 = 510 < 525 

28.  Α      2211 =  (2
.
11)11 = 211 . 1111 

               1122 = 1111+11 = 1111 . 1111 > 211 . 1111 

 

 

II. 

1. Δ) 2<x<5 => x-2>0  και x-5<0 => |x-2|=x-2  και  |x-5|=5-x  
  

2. Δ) Εργαζόμαστε όπως και στο 1. 
 

3. Δ) 10>8   10 >23      
 

  6  > ((  )2)3 
     

 
  6  >(  )6     

   >    α>β 

                 (Χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα της εφ.1/73. για ν=6) 

Αν και έχει απαντηθεί ως ερώτηση πολλαπλής επιλογής, εντούτοις, καλό είναι να μπορούμε 

να συγκρίνουμε ρίζες με διαφορετικούς δείκτες, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ιδιότητες. 

 8<9  23 < 32       2)3 < 32  (  )6 < ((  
 

)3)2  (  )6 < (  
 

)6
    <   

 
 β<γ 

 Να συγκρίνετε μεταξύ τους και τους αριθμούς α και γ. 
 

4. Γ)         9+4   = 4+5+2
.
2   = 22 + 2

.
2   + (   )2 = ( 2+   )2 

 

 

 

 

                

  

 


