
Άσκηση 1η (GI V ALG 4 22734) 

Δίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν κε εκβαδόλ Ε=30cm2 ηνπ νπνίνπ ε 

ππνηείλνπζα είλαη θαηά 1cm κεγαιύηεξε από ηε κία θάζεηε πιεπξά. 

Αλ νλνκάζνπκε x ην κήθνο απηήο ηεο θάζεηεο πιεπξάο θαη y ην 

κήθνο ηεο άιιεο θάζεηεο πιεπξάο (ζε cm), ηόηε: 

α. Να δείμεηε όηη νη αξηζκνί x θαη y ηθαλνπνηνύλ ηηο ζρέζεηο: y=
60

x

θαη (x+1)2=x2+y2   (Μ4) 

β. Να δείμεηε όηη ν αξηζκόο x ηθαλνπνηεί ηελ εμίζσζε: 
3 22 3600 0x x       (Μ4) 

γ. Αλ γλσξίδεηε όηη ην κήθνο ηεο πιεπξάο x είλαη αξηζκόο 

αθέξαηνο θαη κηθξόηεξνο ηνπ 15, λα βξείηε ηελ ηηκή ηνπ x 

θαζώο θαη ηα κήθε ησλ άιισλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ (Μ12) 

δ. Να εμεηάζεηε αλ ππάξρεη άιιν νξζνγώλην ηξίγσλν (κε 

δηαθνξεηηθά κήθε πιεπξώλ από απηά πνπ πξνζδηνξίζαηε ζην 

εξώηεκα γ) ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηα αξρηθά δεδνκέλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. (Μ5) 

Άσκηση 2η (GI V ALG 4 22762) 

Δίλεηαη ην πνιπώλπκν 4 3 2( ) 3 12 8P x x x x x      , όπνπ ηα α θαη β 

είλαη ζηαζεξνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Αλ ην πνιπώλπκν P(x) 

δηαηξνύκελν κε ην x+1 αθήλεη ππόινηπν 16+P(1) θαη δηαηξνύκελν κε 

x-1 αθήλεη ππόινηπν 16-P(-1),ηόηε: 

α) λα απνδείμεηε όηη P(1)=0 θαη P(-1)=16   (Μ 8) 

β) λα απνδείμεηε όηη α=4 θαη β=-3     (Μ 9) 

γ) λα απνδείμεηε όηη ην γηλόκελν P(4).P(5).P(6).P(7) είλαη δηάθνξν 

ηνπ κεδελόο    (Μ 8)     

Άσκηση 3η (GI V ALG 4 22764) 

Έζησ P(x) πνιπώλπκν ηξίηνπ βαζκνύ ην νπνίν δηαηξείηαη κε ην 

πνιπώλπκν x2+2x θαη είλαη ηέηνην, ώζηε P(1)=0 θαη P(2)=8. 

α) Να απνδείμεηε όηη P(x)=x3+x2-2x.    (M10) 

β) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε P(x)=8.    (Μ 6) 

γ) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε P(x)>2.    (M 9)   

 



Άσκηση 4η (GI V ALG 4 22766) 

Δίλεηαη ην πνιπώλπκν 

2 4 3 21
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α) Να ππνινγίζεηε ηηο ηηκέο θ θαη ι αλ ην πνιπώλπκν P(x) είλαη 3νπ 

βαζκνύ θαη ην ππόινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ P(x) κε ην x-1 είλαη ίζν κε 

-4    (Μ 7) 

β) Γηα θ=1 θαη ι=-2 

1. Να γξάςεηε ηελ ηαπηόηεηα ηεο Επθιείδεηαο δηαίξεζεο ηνπ 

πνιπσλύκνπ P(x) κε ην x-1.    (M 5) 

2. Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε P(x)+4=x2-1.    (M 7) 

3. Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε 
2
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1
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     (Μ 6) 

Άσκηση 5η (GI V ALG 4 22769) 

Δίλεηαη ην πνιπώλπκν P(x)=2x3+αx2+βx+2 όπνπ α θαη β είλαη  

πξαγκαηηθνί αξηζκνί 

α) Αλ ην πνιπώλπκν P(x) έρεη παξάγνληα ην x-2 θαη ην ππόινηπν ηεο 

δηαίξεζεο ηνπ κε ην x+1 είλαη ίζν κε -6, λα βξείηε ηνπο 

πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο α θαη β     (Μ 7) 

β) Αλ α=-5 θαη β=1, λα ιύζεηε ηελ εμίζσζε P(x)=0    (Μ 8) 

γ) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε 2ζπλ3σ+5εκ2σ+ζπλσ-3=0    (Μ 10) 

Άσκηση 6η (GI V ALG 4 22772) 

Δίλεηαη ην πνιπώλπκν P(x)=x4-x3+θx2+x+ι όπνπ θ θαη ι είλαη 

πξαγκαηηθνί αξηζκνί. 

α) Να βξείηε ηηο ηηκέο ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ θ θαη ι όηαλ ην 

πνιπώλπκν P(x) έρεη ξίδα ην 1 θαη παξάγνληα ην x+2    (M 7) 

β) Γηα θ=-7 θαη ι=6 λα ιπζεί ε εμίζσζε P(x)=0     (M 9) 

γ) Γηα θ=-7 θαη ι=6 λα ιπζεί ε αλίζσζε 
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    (Μ 9) 

 

 



Άσκηση 7η (GI V ALG 4 22773) 

Δίλεηαη ην πνιπώλπκν P(x)=αx3+βx2-7x+α+5, γηα ην νπνίν 

γλσξίδνπκε όηη ην ππόινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ κε ην x είλαη ίζν κε ην 

6 θαη όηη έρεη ξίδα ην 1. 

α) Να βξείηε ηηο ηηκέο ησλ α θαη β    (Μ 8) 

β) Γηα α=1 θαη β=0, λα ιύζεηε 

1. Τελ αλίζσζε ( ) 0P x          (Μ 8) 

2. Τελ εμίζσζε ( ) 1P x x        (Μ 9) 

Άσκηση 8η (GI V ALG 4 22774) 

Δίλεηαη ην πνιπώλπκν P(x)=x3+α3x2-α2x-α, όπνπ ν α είλαη 

πξαγκαηηθόο αξηζκόο. 

α) Να θάλεηε ηε δηαίξεζε P(x):(x-α) θαη λα γξάςεηε ηελ ηαπηόηεηα 

ηεο δηαίξεζεο.     (Μ 7) 

β) Να βξείηε ηηο ηηκέο ηνπ α γηα ηηο νπνίεο (x-α) δηαηξεί ην P(x). (M 6) 

γ) Αλ α=-1, ηόηε:  

1. Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε ( ) 0P x         (Μ 6) 

2. Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε ( 1) ( ) 0x P x       (M 6) 

 

 


