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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. α)  Να αποδείξετε ότι: ημ2α = 2 ημα συνα 

Μονάδες 4,5  

 β)  Στον παρακάτω πίνακα, κάθε τριγωνομετρικός 
αριθμός της Στήλης Ι είναι ίσος με μια μόνο 
παράσταση της Στήλης ΙΙ. 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
Α.  εφ(α+β) 

Β.  συν2α  

Γ. συν(α-β)  

Δ. ημ(α+β) 

1.   2  συν2α-1 

2.   2  ημ2α-1 

3.   συνα  συνβ+ημα  ημβ 

4.   2  συνα 

5.  
εφβεφα1
εφβεφα

−
+

  

6.  ημα  συνβ+συνα  ημβ 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της 
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της 
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 8  
Β. Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων: 

α)   
25εφ20εφ1

25εφ20εφ
°°−

°+°
 Μονάδες 3  

β)  ημ15°  συν15° Μονάδες 3,5 

 



 

γ)  συν55°  συν10°+ημ55°  ημ10°            Μονάδες 3 

δ) 2συν215°-1                                     Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 2ο 

Δίνεται το πολυώνυμο F(x) = x3 - x2 + 3x - 3 

α) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του F(x) με το 
x-2 .   

Μονάδες 8 

β) Να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης του F(x) με το  
x-1 .  Μονάδες 8 

γ) Να λύσετε την εξίσωση: 
F(x)=0 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 3ο 

Δίνονται οι αριθμοί 1, ημx+1, ημx+3, όπου x πραγμα-
τικός αριθμός. 

α) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί αυτοί, με την σειρά 
που δίνονται, δεν μπορεί να είναι διαδοχικοί όροι 
αριθμητικής προόδου. Μονάδες 8 

β) Αν 0≤x≤π  και οι αριθμοί 1, ημx+1, ημx+3, με τη 
σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι 
γεωμετρικής προόδου, τότε: 

i) Να αποδείξετε ότι  
2
πx  =  . Μονάδες 12 

ii) Να βρείτε το λόγο λ της γεωμετρικής προόδου. 
Μονάδες 5 



 

ΘΕΜΑ 4ο 
 Ο κατασκευαστής μιας πολυκατοικίας 12 ορόφων 
με πυλωτή, καθόρισε ως τιμή πώλησης του πρώτου 
ορόφου 400.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο και για 
κάθε επόμενο όροφο 10.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο 
ακριβότερα από τον προηγούμενό του όροφο. 

α) Πόσο πωλείται το διαμέρισμα ανά τετραγωνικό 
μέτρο στο δέκατο όροφο; Μονάδες 7  

β) Πόσο πωλείται ένα διαμέρισμα 82 τετραγωνικών 
μέτρων στο δωδέκατο όροφο; Μονάδες 8  

γ) Αν ο κάθε όροφος έχει 200 τετραγωνικά μέτρα, 
πόσα χρήματα θα εισπράξει ο κατασκευαστής από 
την πώληση όλων των διαμερισμάτων; 

Μονάδες 10 
 
 


