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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΑΛΓΕΒΡΑΒ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
10/02/2018 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1.  Ζςτω P(x) ζνα πολυϊνυμο του x και ρ ζνασ πραγματικόσ αρικμόσ. Αν π(x) είναι το πθλίκο και 

υ(x)  το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του πολυωνφμου P(x) με το πολυϊνυμο (x-ρ), τότε : 

α. Να γράψετε τθν ταυτότθτα τθσ διαίρεςθσ του P(x) με το (x-ρ).                                 *Μον 1] 
  
β.    Σο υπόλοιπο υ(x) είναι : 
Α.   Πάντοτε πολυϊνυμο ίδιου βακμοφ με το P(x). 
Β.    Πολυϊνυμο πρϊτου βακμοφ. 
Γ.     τακερό πολυϊνυμο. 
Δ.   Πάντοτε το μθδενικό πολυϊνυμο.                                                                                  *Μον 1] 
 
γ. Να δείξετε ότι το  υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ ενόσ  πολυωνφμου P(x) με  το (x-ρ) είναι ίςο με  τθν 

τιμι   του πολυωνφμου P(x) για  x=ρ. Είναι  δθλαδι υ= Ρ(ρ).                                           *Μον 6] 

Α2.  α. Σι ονομάηουμε μονϊνυμο και τι  πολυωνφμου του x;                                           *Μον 2] 
        β. Σι ονομάηουμε ρίηα ενόσ πολυωνφμου Ρ(x) και τι αρικμθτικι τιμι ;                  *Μον 2] 
 
Α3. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ:      
   α. Οι παραπληρωματικέσ γωνίεσ έχουν …..   ημίτονο  και …..    ςυνημίτονο. 
   β. Οι αντίθετεσ γωνίεσ έχουν …..   ημίτονο  και …..    ςυνημίτονο. 
   γ. Αν το πολυϊνυμο P(x) ζχει βακμό μ και το πολυϊνυμο Q(x) ζχει βακμό ν με  
       μ>ν, τότε το πολυϊνυμο P(x)Q(x) ζχει βακμό …….  
       ενϊ το πολυϊνυμο P(x)+Q(x) ζχει βακμό ……                                                          *Μον 3] 
 
Α4.  Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ τθν ζνδειξθ 
Σωστό ι Λάθος δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 
α. Ζνα πολυϊνυμο P(x) ζχει παράγοντα το( x-ρ)  αν και μόνο αν  το ρ είναι ρίηα του P(x) , δθλαδι 
αν P(ρ)=0  
β. Ζςτω Ρ(χ) ςτακερό πολυϊνυμο και Ρ(2)=5.Σότε το Ρ(-2)= - 5. 
 γ. Αν ζνα πολυϊνυμο Ρ(χ) ζχει ρίηα τον αρικμό 2 ,τότε διαιρείται με το x+2. 
δ. Αν ζνα πολυϊνυμο Ρ (x) διαιροφμενο με το Q (x) δίνει υπόλοιπο  0, με το βακμό του P (x) να 
είναι μεγαλφτεροσ από  το βακμό του Q (x), τότε κάκε ρίηα του Q (x) είναι και ρίηα του Ρ (x) 
ε. Σο πολυϊνυμο Ρ(x)=x2018-1 ζχει ρίηα τον αρικμό -1.                                                      *Μον 10+ 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνονται τα πολυϊνυμα   Ρ(x) = (5α + 2β) x3 + 2x2 + (3α + 2)x + 8  
             και                                    Q(x) = (3α + β) x3 + 2x2 - (α + β)x + 8 
Να βρεκοφν τα α, β, αν 
   i)  τα  Ρ(x) και Q(x) είναι ίςα                                                                                                     [Μον. 5]                             
  ii)  τα  Ρ(x) και  Q(x) είναι 2ου βακμοφ                                                                                    [Μον. 4]                   
 iii)  το  Ρ(x) ζχει παράγοντα το( x- 1)  και το Q(x) ζχει ρίηα το x = 2.                                    [Μον. 5]            
 

Β2.  α. Να βρείτε το μR ϊςτε το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του:  P(x) = 8μ x 3 + (μ + 1) x + 3  με το                              
(2x - 1) να είναι το 6 .                                                                                                                   [Μον. 4] 
        β. Για  μ=2 να αποδείξετε  ότι  P(2018)+ P(-2018)=6                                                     *Μον. 4] 
 
Β3. Να βρείτε το πολυϊνυμο Ρ(χ) το οποίο όταν διαιρεκεί με το x2+1,δίνει πθλίκο 3x -1  
       και υπόλοιπο 2x +5.                                                                                                              [Μον. 3] 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται   το πολυϊνυμο P(x) = αx3+ x2 - βx+2, με κ, λ ϵR. 
Γ1.  Αν το πολυϊνυμο  ζχει παράγοντα το  (x-1) και θ διαίρεςθ του P(x) με το (x-2) δίνει 
υπόλοιπο 12 να αποδείξετε ότι α = 2 και β = 5                                                                      [Μον. 7] 
 
Γ2.    Για  α = 2 και β = 5 
     α) Να δείξετε ότι  το πολυϊνυμο  P(x)  διαιρείται με  το πολυϊνυμο  (2x-1)  και να γράψετε 
τθν    ταυτότθτα τθσ διαίρεςθσ.                                                                                                 [Μον. 5] 

     β) Να βρείτε το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του  P x  με το x 1 .                                   *Μον. 3] 

     γ)  Να λφςετε τθν εξίςωςθ  P(x) = 0.
                                                                                            

*Μον. 6] 

     δ  Να λφςετε τθν εξίςωςθ   3 22 x x 5 x 3 0                                                  *Μον. 4] 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = 4ημα x3 + 4ςυν2αx2 – 8x + 3+β. 

Δ1. Αν θ διαίρεςθ του P(x) με το 
3

x
4

 
  

 
 δίνει υπόλοιπο    (2 ημα-1)2  

να αποδείξετε ότι  β = 0                                                                                                             *Μον. 5] 
 

Δ2. Αν το P(x) ζχει για παράγοντα το (x – θμα) να βρείτε τθ γωνία α αν γνωρίηουμε 

ότι α  (0, π).                                                                                                                           *Μον. 5] 

Δ3. Για  θμα =
1

2
 και β = 0   

α. να αποδείξετε ότι το πολυϊνυμο P(x)  παίρνει τθ  μορφι  

P(x) = 2 x3 + 3x2 – 8x + 3 και  ότι ζχει   παράγοντα το ( x - 
1

2
)                                        *Μον. 5] 

β. Να λφςετε τθν εξίςωςθ  P(x) = 0.                                                                                       *Μον. 5] 

γ. Να λφςετε τθν εξίςωςθ  P x 0                                                                                 *Μον. 5] 

 


