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ΆΛΓΕΒΡΑ  Β ΄ΛΤΚΕΙΟΤ:   ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ   ΕΡΓΑΙΑ  Νο 3 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο  

ΕΠΩΝΤΜΟ………………………………               ΟΝΟΜΑ………………………………    

1. Δίνεται το πολυώνυμο 4 3 2Ρ(x) 3x 12x 8x αx β     , όπου α,β ςταθεροί 

πραγματικοί αριθμοί. Αν το πολυώνυμο Ρ(x) διαιρούμενο με x 1  αφήνει 
υπόλοιπο 16 P(1)  και διαιρούμενο με x 1  αφήνει υπόλοιπο 16 P( 1)  , τότε: 

α) να αποδείξετε ότι P(1) 0  και P( 1) 16    

β) να αποδείξετε ότι α 4  και β 3    

γ) να αποδείξετε ότι Ρ(4) Ρ(5) Ρ(6) Ρ(7) 0      

δ) Να λύςετε την εξίςωςη P(x) 0  

ε) Να λύςετε την ανίςωςη P(x) 0 . 
 

2. Αν η γραφική παράςταςη τησ ςυνάρτηςησ 4 3 2f(x) 2x x αx 5x 6      διέρχεται 

από το ςημείο Μ(2,0), 
α) να αποδείξετε ότι α 14    
β) να βρείτε τα ςημεία τομήσ τησ γραφικήσ παράςταςησ τησ ςυνάρτηςησ f με 

τουσ άξονεσ x΄x και y΄y.  
γ) να βρείτε τα διαςτήματα ςτα οποία η γραφική παράςταςη τησ f, δεν 
βρίςκεται κάτω από τον άξονα x΄x . 

3. Μια εταιρεία καταςκευάζει κουτιά ςχήματοσ 
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαςτάςεισ 3 cm, 4 cm 
και 5 cm. Ένασ νέοσ πελάτησ ζήτηςε από την εταιρεία να 
καταςκευάςει κουτιά με όγκο 120 3cm , δηλαδή διπλάςιο 
από εκείνον που καταςκευάζει. H εταιρεία αποφάςιςε να 
καταςκευάςει τα κουτιά που ζήτηςε ο πελάτησ τησ, 
αυξάνοντασ τισ διαςτάςεισ του αρχικού κουτιού κατά ςταθερό ακέραιο μήκοσ x. 
α)Να βρείτε  τον όγκο του κουτιού. 
β) Ποιέσ θα  είναι οι   διαςτάςεισ του  κουτιού μετά  την  αύξηςη;  
γ) Να αποδείξετε ότι το x θα είναι λύςη τησ εξίςωςησ 3 2x 12x 47x 60 0    . 
δ) Να βρείτε τον θετικό ακέραιο x λύνοντασ την εξίςωςη που δίνεται ςτο 

ερώτημα γ). 
Δίνεται :  Ο όγκοσ V ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαςτάςεισ α, β, γ δίνεται 
από τον τύπο: V α β γ    


