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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΑΛΓΕΒΡΑ)

Θέμα 1ο

α) i) Τι ονομάζεται ακολουθία;

ii) Να γράψετε και να αποδείξετε τη σχέση μεταξύ των πραγματικών αριθμών
α, β και γ έτσι, ώστε οι αριθμοί αυτοί, με τη σειρά που δίνονται, να είναι
διαδοχικοί αριθμοί αριθμητικής προόδου.

iii) Να αποδείξετε ότι το άθροισμα Sν, των ν πρώτων όρων μιας γεωμετρικής

προόδου (αν), που έχει πρώτο όρο α1 και λόγο 1λ  , είναι:
1
1S 1ν 






β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ),
σημειώνοντας στο γραπτό σας την αντίστοιχη ένδειξη.

 Αν οι αριθμοί 4, x, 9 είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου, τότε ο

λόγος της είναι
2
3λ  .

 Το άθροισμα των ν πρώτων όρων μιας αριθμητικής προόδου (αν), με 4α1 
και 12α 2  , είναι πάντοτε τετράγωνο ακεραίου.

 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (αν), με 1α1  , ισχύει 2
815α  .

 Για κάθε *ν  , ισχύει:
2

11...211 












 .

(3+2=5 Μονάδες)

Θέμα 2ο

α) Αν α, β, γ διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου να αποδείξετε ότι οι αριθμοί:
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αβ,αγ,α 222  είναι επίσης διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

β) Μεταξύ των αριθμών 3 και 80 να βρεθούν άλλοι 10 φυσικοί που όλοι μαζί να
είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

γ) Σε μια αριθμητική πρόοδο με πρώτο όρο τον α1 και διαφορά ω ισχύει:
30αα 177  και 40αα 209  . Να βρεθεί το άθροισμα των όρων της που

βρίσκονται μεταξύ του 10ου και του 27ου όρου.

(1+2+2=5 Μονάδες)

Θέμα 3ο

α) Αν α, β, γ διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι:
333

333
222 α11

α
1α 















β) Σε μια γεωμετρική πρόοδο (αν) ισχύουν: 17
S
S

  και64α
4

8
5  .

Να βρείτε τον πρώτο όρο α1 και τον λόγο λ της προόδου.

γ) Να βρείτε 3 αριθμούς που είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου, με
γινόμενο 8 και άθροισμα 21.

(1+2+2=5 Μονάδες)

Θέμα 4ο

Σε μια αμφιθεατρική αίθουσα θεάτρου με 20 σειρές καθίσματα, το πλήθος των
καθισμάτων αυξάνεται από σειρά σε σειρά κατά σταθερό αριθμό. Η 1η σειρά έχει 16
καθίσματα και η 7η σειρά 28 καθίσματα.

α) i) Πόσα καθίσματα έχει η 10η σειρά;
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ii) Πόσα καθίσματα υπάρχουν από την 4η έως την 10η σειρά;

β) Αν στην 1η σειρά της αίθουσας υπάρχουν 6 κενά καθίσματα, στην 2η υπάρχουν 9
κενά καθίσματα, στην 3η 12 κ.τ.λ.

i) Από ποια σειρά και πέρα θα υπάρχουν μόνο κενά καθίσματα;

ii) Πόσοι θα είναι οι θεατές;

(2,5+2,5=5 Μονάδες)


