
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΒΛ   ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 1 

Α)Έστω η πολυωνυμική εξίσωση  

   με ακέραιους συντελεστές .Αν ο ακέραιος ρ 0 είναι ρίζα της εξίσωσης  

   να δείξετε ότι ο ρ είναι διαιρέτης του σταθερού όρου . 

       (Μονάδες 9) 

Β)Να χαρακτηρίσετε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις  

      i)Το σταθερό πολυώνυμο έχει βαθμό μηδέν 

     ii)Στην ταυτότητα της διαίρεσης πολυωνύμων το υπόλοιπο έχει βαθμό 

        και είναι μικρότερος από το βαθμό του διαιρέτη 

   iii)Αν η διαίρεση του πολυωνύμου P(x) με το x-ρ είναι τέλεια τότε ο  

       αριθμό ρ είναι ρίζα του πολυωνύμου P(x). 

   iv)Aν το x-ρ δεν είναι παράγοντας του πολυωνύμου P(x) τότε ο αριθμός 

      ρ είναι ρίζα του πολυωνύμου P(x). 

   v)To υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου P(x) με το x+ρ είναι το  

      P(ρ) 

  vi)Για να έχει το P(x) παράγοντα το (x-2)·(x+2)  πρέπει Ρ(2)=0 και  

      π(-2)=0  όπου το πηλίκο της διαίρεσης του Ρ(x) με το x-2. 

 vii)Aν P(x) 0 για κάθε x R τότε το P(x) δεν έχει παράγοντα της μορφής  

     x-ρ. 

viii)To P(0)  είναι η πιθανή ακέραιη ρίζα του Ρ(x). 

                                                       (Μονάδες 16) 

 

 



 

ΘΕΜΑ 2 

Δίνεται το πολυώνυμο  

            i.Να λύσετε την εξίσωση 2)( xP  

                    (Μονάδες 8) 

          ii.Nα λύσετε την ανίσωση Ρ(x)>0 

                                                                                   (Μονάδες 10) 

iii. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του  με το πολυώνυμο  

   

           . 

                                                                          (Μονάδες 7) 

 

ΘΕΜΑ 3 

Α)Αν το πολυώνυμο Ρ(x)=2x4-2x3-αx2+βx+2 έχει παράγοντα το x+1 και  

    το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(x) με το x+2 είναι 28 

      

   i)να βρείτε τα α και β 

           (Μονάδες 10) 

 ii)για α=5 και β=1 να λύσετε την εξίσωση P(x)=0 

                                                                                        (Moνάδες 7) 

Β)Να λύσετε τις εξισώσεις 

     i)2συν3x-5ημ2x+συνx+3=0                ii)      

   iii)                   iv)
 

                    (Μονάδες 8) 



 

 

ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται η συνάρτηση όπου  σταθεροί 

πραγματικοί αριθμοί. Αν ισχύουν οι σχέσεις  και . 

      i)Να υπολογίσετε τα  

                                                     (Μονάδες 10) 

ii)Αν  και , να αποδείξετε ότι τα σημεία και 

       βρίσκονται εκατέρωθεν του  άξονα 

                                                                        (Μονάδες 8) 

   iii) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης  έχει 

       τουλάχιστον ένα κοινό σημείο με τον  άξονα. 

                                                                        (Μονάδες 7)        

                                        

 

 

 

 

 

                                                                              


