
ΘΕΜΑ 2 
Θεωρούμε την ακολουθία (αν) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, … 
α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (αν) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. 

(Μονάδες 15) 
β) Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των ν πρώτων περιττών θετικών αριθμών είναι ίσο με το 
τετράγωνο του πλήθους τους.  (Μονάδες 10) 

Λύση     
α) Οι διαδοχικοί περιττοί ακέραιοι διαφέρουν κατά 2.  Άρα η ακολουθία 1, 3, 5, 7,... 

αποτελεί αριθμητική πρόοδο με πρώτο όρο α1=1 και ω=2. Ο εκατοστός της όρος είναι 
α100=α1+(100−1)ω=1+99⋅2=199.

β) Για το άθροισμα των ν πρώτων διαδοχικών περιττών είναι :

S v=
v
2

(2α1+(v−1)ω)=
v
2

(2⋅1+(v−1)⋅2)

 =
v
2

( 2+2v−2)=
v
2
⋅2v=v2

ΘΕΜΑ 2 

Δίνεται η συνάρτηση f , με f (x )=
x2

−5x+6
x−3

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . (Μονάδες 7) 
β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f . (Μονάδες 9) 
γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x' x και y' y . 
(Μονάδες 9) 

Λύση    α) Πρέπει x−3≠0⇔x≠3 , άρα τοπεδίοορισμού της f είναι το Α=ℝ−{3}.
β) Παραγοντοποιούμε τον αριθμητή. Είναι

Δ=1 , x1=2 , x2=3. Άρα x2
−5x+6=(x−2)( x−3)και f (x )=

(x−2)(x−3)

x−3
=x−2

γ) Για να βρούμε το σημείο τομής με τον y'y θέτουμε x=0. Είναι f(0)=0-2=-2, δηλαδή η 
γραφική παράσταση της f τέμνει τον y'y στο σημείο (0,-2).

Για να βρούμε το σημείο ή τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f  με τον x'x ,   
λύνουμε την εξίσωση f (x )=0⇔ x−2=0⇔ x=2 . Άρα η γραφική παράσταση της f, τέμνει τον 
x'x στο σημείο (2,0).

ΘΕΜΑ 2 
Δίνεται η εξίσωση: x2

− λx+(λ2
+ λ−1)=0 , (1) , με παράμετρο λ∈ℝ

α) Να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό λ, ώστε η εξίσωση (1) να έχει ρίζες πραγματικές. 
(Μονάδες 12) 

β) Να λύσετε την ανίσωση: S 2
−P−2≥0 , όπου S και P είναι αντίστοιχα το άθροισμα και το 

γινόμενο των ριζών της (1). (Μονάδες 13) 

Λύση   α) Η (1) είναι εξίσωση δευτέρου βαθμού με διακρίνουσα
Δ=(−λ)2

−4⋅1⋅(λ2
+λ−1)= λ2

−4λ2
−4λ+4=−3λ2

−4λ+4
Για να έχει η (1) πραγματικές ρίζες πρέπει Δ≥0⇔−3λ2

−4λ+4≥0 Η ανίσωση αυτή είναι 

δευτέρου βαθμού. Βρίσκουμε τις ρίζες της που είναι  λ=−2 και λ=
2
3

. Άρα οι ζητούμενες 

τιμές του λ είναι −2≤λ≤
2
3

.



β) Είναι S=
−β
a

=λ και P=
γ
a
=λ2

+ λ−1 . Άρα η ανίσωση S 2
−P−2≥0 γίνεται 

λ2
−( λ2

+λ−1)−2≥0⇔− λ−1≥0⇔ λ≤−1 και λόγω του (α) πρέπει να είναι

−2≤λ≤
2
3

και λ≤−1⇔−2≤λ≤−1

ΘΕΜΑ 2 
Ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ έχει δέκα σειρές καθισμάτων και κάθε σειρά έχει  α 
καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη. Η 7η σειρά έχει 36 καθίσματα και το πλήθος των 
καθισμάτων του σταδίου είναι 300. 

α) Αποτελούν τα καθίσματα του γηπέδου όρους αριθμητικής προόδου; Να αιτιολογήσετε το 
συλλογισμό σας. (Μονάδες 12) 

β) Πόσα καθίσματα έχει κάθε σειρά; (Μονάδες 13) 

Λύση
α). Έστω αν το πλήθος των καθισμάτων της ν-οστής σειράς. Από την υπόθεση είναι :
αν+1=αν+α⇔αν+1−α ν=α=σταθερό Άρα πρόκειται για αριθμητική πρόοδο με διαφορά 

ω=α.
β). Είναι α7=36⇔a1+(7−1)ω=36⇔a1+6 α=36⇔a1=36−6α (1)

και S 10=
10
2

(2a1+(10−1)ω )⇔300=5(2a1+9a)⇔300=10a1+45a

και λόγω της (1) έχουμε
300=10(36−6a)+45a⇔300=360−60a+45a⇔15a=60⇔a=4 και a1=36−6⋅4=12

Άρα η πρώτη σειρά έχει 12 καθίσματα, η δεύτερη 16, η τρίτη 20 κτλ.

ΘΕΜΑ 2 
Δίνεται η εξίσωση x2

−2λx+4(λ−1)=0  , με παράμετρο λ∈ℝ  .
α) Να βρείτε τη διακρίνουσα της εξίσωσης. (Μονάδες 8) 
β) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε  λ∈ℝ

(Μονάδες 8) 
γ) Αν x1, x2  είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, τότε να βρείτε για ποια τιμή του λ ισχύει:

x1+x2= x1⋅x2  (Μονάδες 9) 

Λύση   α) Είναι Δ=(−2λ)2−4⋅4(λ−1)=4λ2−16λ+16=4 (λ2−4λ+4)=4 (λ−2)2≥0
β) Επειδή από το (α) είναι Δ≥0 , η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ∈ℝ .

γ) Είναι x1+x2=
−β
a

=2λ και x1⋅x2=
γ
a
=4( λ−1) , άρα η εξίσωση   x1+x2= x1⋅x2

γίνεται 2λ=4(λ−1)⇔2λ=4⇔ λ=2 .



ΘΕΜΑ 2 
α) Να λύσετε την εξίσωση  ∣2x−1∣=3. (Μονάδες 12) 
β) Αν α, β με α< β είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την 
εξίσωση   a x2

+ β x+3=0   (Μονάδες 13) 

Λύση
α) ∣2x−1∣=3⇔2x−1=3 ή 2x−1=−3⇔ x=2 ή x=−1
β) Είναι α=-1 και β=2, άρα η εξίσωση γίνεται   −x2

+2x+3=0. Δ=16 , x1=3 , x2=−1.

ΘΕΜΑ 2 
α) Να λύσετε τις ανισώσεις : ∣2x−5∣≤3 και 2x2

−x−1≥0
β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήματος (α).

Λύση
α) Είναι  ∣2x−5∣≤3⇔−3≤2x−5≤3⇔2≤2x≤8⇔1≤ x≤4

και 2x2
− x−1≥0 , Δ=9 , x1=1 , x2=−

1
2

άρα x≤−
1
2

ή x≥1

β) Οι κοινές λύσεις των ανισώσεων του (α) ερωτήματος είναι  1≤x≤4

ΘΕΜΑ 2 
Δίνεται η εξίσωση  λx= x+ λ2

−1  , με παράμετρο λ∈ℝ
α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση γράφεται ισοδύναμα: 

(λ−1) x=(λ−1)( λ+1) , λ∈ℝ.  (Μονάδες 8) 
β) Να βρείτε τις τιμές του λ  για τις οποίες η παραπάνω εξίσωση έχει ακριβώς μία λύση την 
οποία και να βρείτε. (Μονάδες 8) 
γ) Για ποια τιμή του λ η παραπάνω εξίσωση είναι ταυτότητα στο σύνολο των πραγματικών 
αριθμών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 9) 

Λύση
α) Είναι  λx=x+λ2

−1⇔ λx−x=λ2
−1⇔(λ−1) x=(λ−1)(λ+1)

β) Η εξίσωση έχει μία ακριβώς λύση , αν και μόνο αν λ−1≠0⇔ λ≠1  και η λύση της 

είναι x=
( λ−1)(λ+1)

λ−1
=λ+1

γ) Η εξίσωση είναι ταυτότητα , αν και μόνο αν  λ−1=0 και ( λ−1)(λ+1)=0⇔ λ=1.

ΘΕΜΑ 2
Αν  0<α<1 , τότε 
α) να αποδείξετε ότι : a3

<a  και

β) να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς : 0,α3, 1,α ,
1
α

Λύση  α) Είναι  0<α<1 (1)
Πολλαπλασιάζουμε επί α>0 και παίρνουμε 0<α2

<α (2)

Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις (1) και (2) και παίρνουμε : 0<α3
<α

β) Από την υπόθεση και από την (α) παίρνουμε : 0<α3
<α<1<

1
a



ΘΕΜΑ 2 
α) Να αποδείξετε ότι για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει ότι:

(x−1)
2
+( y+3)2

= x2
+ y2

−2x+6y+10
( Μονάδες 12)

β) Να βρείτε τους αριθμούς x, y ώστε : x2
+ y2

−2x+6y+10=0
( Μονάδες 13)

Λύση  α) Είναι (x−1)
2
+( y+3)2

= x2
−2x+1+ y2

+6y+9= x2
+ y2

−2x+6y+10
β) Λόγω του (α) ερωτήματος έχουμε η δοσμένη ισότητα γίνεται

(x−1)2+( y+3)2=0⇔( x−1)2=0και ( y+3)2=0⇔ x−1=0 και y+3=0⇔x=1και y=−3

ΘΕΜΑ 4
Δίνεται η εξίσωση: (λ2

−λ) x2
−(λ2

−1) x+λ−1=0 (1) με παράμετρο λ∈ℝ
α) Να βρεθούν οι τιμές του λ∈ℝ , για τις οποίες  η (1) είναι εξίσωση 2ου βαθμού.

( Μονάδες 6 )
β) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ∈ℝ που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) παίρνει τη 
μορφή: λx2−(λ+1) x+1=0 ( Μονάδες 6 )
γ) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές λ∈ℝ που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) έχει δύο ρίζες 
πραγματικές και άνισες. ( Μονάδες 7 )
δ) Να προσδιορίσετε τις ρίζες της (1), αν αυτή είναι 2ου βαθμού. ( Μονάδες 6 )

Λύση  α) Η (1) είναι εξίσωση 2ου βαθμού , αν και μόνο αν,  
λ2

−λ≠0⇔ λ (λ−1)≠0⇔ λ≠0και λ≠1
β) Για λ≠0και λ≠1 η (1) γίνεται 

λ( λ−1) x2−(λ−1)( λ+1)x+λ−1=0⇔ λx2−(λ+1) x+1=0
γ) Για λ≠0και λ≠1 έχουμε 

Δ=[−( λ+1)]
2
−4⋅λ⋅1=λ2

+2λ+1−4λ=λ2
−2λ+1=(λ−1)2

>0
Άρα η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

δ) Για λ≠0και λ≠1 είναι Δ=( λ−1)2>0 , και  λ1,2=
λ+1±√( λ−1)

2

2λ

Άρα λ1=
λ+1+λ−1

2λ
=1  και  λ2=

λ+1− λ+1
2λ

=
1
λ


