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Ι. 

1.  Ψ Αν α=1 τότε η εξίσωση επαληθεύεται για κάθε πραγματική τιμή του x (είναι ταυτότητα). 

2.  Α (|x|+1)(|x|+2)=0  |x|+1=0  ή  |x|+2 =0  |x|=-1  ή  |x|= -2 άτοπο, άρα είναι αδύνατη. 

3.  Ψ     (|x|-1)(|x|-2)=0  |x|-1=0  ή  |x|-2 =0  |x|=1  ή  |x|= 2  ...  

4.  Α Σκεφτόμαστε ανάλογα. 

5.  Ψ |x|= x-2    {x=x-2  ή  x=-x+2}  και  x-2≥0    {0=-2 ή  2x=2} και  x≥2    x=1 και  x≥2  άτοπο 

6.  A |x|= 2-x    {x=2-x  ή  x=x-2}  και  2- x≥0    {2x=2  ή  0=-2 } και  2≥x   x=1 και  x≤2   x=1 

7.  A αγ<0 => -4αγ>0 => β2-4αγ>β2  (≥0) => Δ>0 

8.  Ψ Δείτε τις σημειώσεις του μαθήματος. 

9.  Ψ Αν και   Δ=22-4α(-α)=4+4α2>0, θα ήταν αληθής μόνο αν α≠0. 

10.  Ψ Δ = (-4α)2-4.4α = 16α2 -16α2 = 0 

11.  Α Δ = (-2α)2-4α2.2 = 4α2 -8α2 = -4α2 <0 

12.  Ψ Δ = (3α)2-4.2α2 =  9α2-8α2 = α2>0 

13.  Ψ    Κάνοντας τις πράξεις καταλήγουμε στην ισοδύναμη εξίσωση  αx2-(α2+1)x+α=0 , με  Δ=...=(α2-1)2, που μπορεί να  

είναι ίση και με 0  για α=-1 (το α=1 έχει αποκλειστεί), οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση δεν έχει 2 άνισες ρίζες 

14.  Ψ    Η πρώτη εξίσωση είναι ισοδύναμη με τη σύζευξη:  x2-3x+2=0  και  χ-1≠0 ...{x=2 ή x=1} και x≠1  x=2 

15. Ψ Η 1η  είναι ισοδύναμη με: την 2η  μαζί με τον περιορισμό  x2-1≠0.  Όμως, όπως είναι εύκολο να διαπιστώσουμε, 

το 1ο μέλος της 2ης εξίσωσης δεν μηδενίζεται για  x=±1, άρα το σύνολο λύσεων της 1ης συμπίπτει με το σύνολο 

λύσεων της 2ης (όποιο και αν είναι αυτό, ακόμα και αν είναι το κενό σύνολο.) 

 β΄τρόπος:    Η 2η εξίσωση ισοδυναμεί με την    2x2+3x+1=5x2-5   3x2-3x-6=0  x2-x-2=0  x=2 ή x=-1 

 ενώ η πρώτη δεν μπορεί να έχει λύση την x=-1, αφού η τιμή αυτή αποκλείεται λόγω παρονομαστή. 

16.  Α Αν υπάρχουν θα είναι λύσεις της εξίσωσης   x2-Sx+P=0  x2+10x+16=0  . Δηλαδή, αρκεί η εξίσωση αυτή να έχει 

Δ≥0.      Δ=102-4.16=100-64=36>0, άρα υπάρχουν. 

 Παρατήρηση: Αδόκιμος ο συμβολισμός x και y για τις ρίζες, γιατί μάς υποχρεώνει στον διαφορετικό συμβολισμό 

του αγνώστου στην εξίσωση. Ιδανικά θα έπρεπε να την γράψουμε: ω2-Sω+P=0 

17.  Α    Αν υπάρχουν θα είναι λύσεις της εξίσωσης   x2-Sx+P=0  x2-10x+25=0  .     Δ=(-10)2-4.25=100-100=0 

Άρα υπάρχουν και είναι ίσοι μεταξύ τους. 

β΄τρόπος για την ύπαρξη ριζών της :  x2-10x+25=0 , είναι να παρατηρήσουμε ότι είναι ισοδύναμη με την  

x2-2x5+52=0   (χ+5)2=0 

Παρατήρηση:   Η εξίσωση αx2+βx+γ=0  έχει ρίζες <=> Το τριώνυμο  αx2+βx+γ παραγοντοποιείται. 

18.  Ψ x2-Sx+P=0   x2-2x+2=0    Δ=4-8=-4<0 

 β΄τρόπος:    x2-2x+2 = x2-2x+1+1= (x-1)2+1 > 0 για κάθε πραγματικό αριθμό x, άρα η  x2-2x+2=0  είναι αδύνατη.   
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ΙI. 

 1.   Η διαγραφή του παράγοντα (x-2) και από τα δύο μέλη της εξίσωσης είναι το λάθος. Μην ξεχνάτε πως ο νόμος της 

διαγραφής εφαρμόζεται για μη μηδενικό παράγοντα. 

 2.   Ναι, γιατί υπάρχει ο περιορισμός   x-2>0  x>2,  και εφόσον καμία από τις τιμές -1 και 1  δεν ικανοποιεί αυτόν τον 

περιορισμό, η εξίσωση είναι αδύνατη. 
 


