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ΘΕΜΑ Α 

 

Α1.  Να αποδείξετε ότι ένα πολυώνυμο Ρ(x) έχει παράγοντα το x-ρ αν και μόνο αν το ρ είναι ρίζα του 

Ρ(x) .                                                                                                                                                             (Μον. 10) 

 

Α2. Γράψτε την ταυτότητα της διαίρεσης του πολυωνύμου Ρ(x) με το x-ρ.                                    (Μον.  3 ) 

 

Α3. Να γράψετε τις λύσεις των εξισώσεων   α) ημx=ημθ  ,     β) συνx=συνθ  ,      γ)  εφx=εφθ      (Μον. 6) 

 

Α4.  Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) χωρίς να το δικαιολογήσετε. 

   α)  Η εξίσωση ημχ=
2

3
είναι αδύνατη 

   β)  Το σταθερό πολυώνυμο δεν έχει βαθμό. 

   γ)  Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου Ρ(x) με το x-ρ είναι ισο με Ρ(ρ). 

   δ)  Το πολυώνυμο Ρ(x)=10x3-1x2+2x4+3x+7 είναι 3ου βαθμού. 

   ε)  Αν το x-2 είναι παράγοντας του Ρ(x) τότε ισχύει Ρ(-2)=0 

  στ)  Το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(x)=x4+x3+x2+x+1 με το x-1 είναι ισο με 5.                       (Μον. 6) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

 Έστω συνάρτηση g(x) = (1 – 2α)x. 

α) Για ποιες τιμές του αϵR η συνάρτηση g ορίζεται στο R και είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού 

της .            (Μον. 10) 

β) Για α = -1 

i) να λυθεί η ανίσωση 10g(x) – g(2x) – 9 ≥ 0.       (Μον. 10) 

ii) να λυθεί η εξίσωση g(ημ2x) + g(συν2x) = 2 3 .      (Μον. 5) 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Δίνεται πολυώνυμο P(x)= x4+ αx3 − 7x2+ βx+2 , όπου α και β είναι πραγματικοί αριθμοί. Αν η διαίρεση 

του P(x) δια x − 1 δίνει υπόλοιπο 1 και η αριθμητική τιμή του για x =−2 είναι 10, τότε: 

Γ1. Να βρείτε τις τιμές των α,βϵR .        (Μον. 7) 

Γ2. Για τις τιμές α = -5 και β = 10 , 

α. Να βρείτε το πηλίκο Π(x) της διαίρεσης του P(x) δια του Q(x)=x3+ x2- 2x και να γράψετε το P(x) με την 

βοήθεια της ταυτότητας ευκλείδειας διαίρεσης.      (Μον. 6) 

β. Να λύσετε την εξίσωση P(x) = υ(x) ,όπου υ(x) το υπόλοιπο της διαίρεσης του P(x) δια Q(x). (Μον. 7) 

γ. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης Q(x) 

βρίσκεται πάνω από τον άξονα x΄x.        (Μον. 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ                                                                                          

  Έστω πολυώνυμο Q(x) = (eα – 1) x2 + [
1

4


 
 
 

 -2]x + 1. 

Δ1.Αν το Q(x) είναι 1ου βαθμού και έχει παράγοντα το (x+
1

2
 )να δείξετε ότι α = 0 και β = 1. 

 Και ότι Q(x) = 2x+ 1            (Μον. 18) 

 Δ2.Έστω P(x) = (κ + λ)x3 + 3x2 + (2κ + λ)x + 4. Αν Ρ(1) = 12 και Ρ(-2) = -6 να βρείτε τα κ και λ. (Μον. 8) 

        Για κ = 1 και λ = 1  

α) Να κάνετε την διαίρεση του Ρ(x):Q(x) και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης. (Μον. 5) 

  β) Να λύσετε την ανίσωση Ρ(x) > 3.        (Μον. 4) 

 

 


