
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

 

Α. Πότε μια ακολουθία ονομάζεται γεωμετρική πρόοδος ; 

Β. Να αποδείξετε ότι ο νος όρος μιας γεωμετρικής προόδου με πρώτο όρο α1 και λόγο 

λ είναι αν = α1λν-1 . 

Γ. Πότε τρεις μη μηδενικοί  α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου . 

Δ. Τι ονομάζουμε αριθμητικό μέσο  β των αριθμών α και γ , όπου α, β, γ διαδοχικοί 

όροι αριθμητικής προόδου . 

Ε. Να συμπληρώσετε τις ισότητες :  

i. Αν β, γ γεωμετρικός μέσος των α και γ τότε β2 = …… 

ii.  .........22 =− αημασυν

iii. Αν η ακολουθία αν είναι αριθμητική πρόοδος , τότε ο  νος  όρος τη είναι αν 

=….. 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο

I. Να λυθή η εξισώση : 24 =ημχσυνχ  

II. Να λυθεί η ανίσωση :  032234 2 ≤+⋅− +xx

III. Για ποιά τιμή του χ οι αριθμοί :  είναι διαδοχικοί 

όροι αριθμητικής προόδου ; 

xxxx −−+ ++ 2525,6,55 11

 

ΘΕΜΑ 3Ο

 

Δίνεται η ακολουθία με γενικό όρο  

.112 −= ναν  με πρώτο όρο 1α  

i. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία να  είναι αριθμητική πρόοδος και έχει 

πρώτο όρο 91 −=α  και διαφορά ω = 2. 



ii. Να βρείτε 10 αριθμούς που να είναι μεταξύ του α7 της προηγούμενης 

προόδου και του S8 της αριθμητικής προόδου  ,.........
2
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2
1

−    έτσι 

ώστε όλοι μαζί να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου . 

 

ΘΕΜΑ 4Ο

 

Δίνεται το πολυώνυμο  

1)()( 23 +++−=Ρ λχχλκκχχ  και η αριθμητική πρόοδος αν

 

i. Αν ισχύει  23)1(7)
2
1( =−Ρ=−Ρ και  να αποδείξετε ότι κ = -6 και λ = -5 . 

ii. Αν α1 = κ και ω = -λ , είναι πρώτος όρος  και η διαφορά της αριθμητικής 

προόδου αντίστοιχα να λύσετε την εξίσωση : 
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οπού S5 είναι το άθροισμα των 5 πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου . 

 

 

Επιμέλεια  

Καθηγητής Μαθηματικός 

Γιώργος Τσίκλος 
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