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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ 

1. Δίνεται η ακολουθία με γενικό τύπο αν=7-4ν. Να αποδείξετε ότι είναι αριθμητική 

πρόοδος και να βρείτε το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της. 

2. Αν σε μια αριθμητική πρόοδο, η διαφορά του 7ου από τον 15ο όρο της είναι ίση με 40, 

να βρείτε τη διαφορά του 20ου από τον 32ο όρο της. 

3. Να υπολογίσετε τα παρακάτω αθροίσματα:  

. 2 5 8 ... 302 . 3 7 11 ... 203a b          

4. Αν σε αριθμητική πρόοδο ο 12ος όρος της ισούται με 31 και ο 23ος όρος της με –13, 

να βρείτε το άθροισμα των 12 πρώτων όρων της. 

5. Αν σε αριθμητική πρόοδο, το άθροισμα των 12 πρώτων όρων της είναι 300, ενώ το 

άθροισμα των 16 πρώτων όρων της είναι 528, να βρείτε το άθροισμα των 20 

πρώτων όρων της. 

6. Να βρείτε το πλήθος των πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου 2, 5, 8,… που 

απαιτούνται , ώστε το άθροισμά τους να μην ξεπερνάει το 100. 

7. Έστω η πρόοδος : -20, -16, -12,… . Να βρείτε το ελάχιστο πλήθος των όρων που 

απαιτούνται ώστε το άθροισμα τους να είναι θετικός αριθμός. 

8. Αν σε μια αριθμητική πρόοδο με 2013 όρους, ο μεσαίος είναι ίσος με 4, να βρείτε το 

άθροισμα των 2013 όρων της. 

9. Σε μια αριθμητική πρόοδο, ο 1ος όρος της ισούται με –5, το άθροισμα των ν πρώτων 

όρων της με 400 και ο ν-οστός όρος της με 55, να βρείτε το πλήθος των όρων της 

καθώς και την διαφορά της προόδου. 

10. Σε μια αριθμητική πρόοδο δίνεται ότι: S16-S15=400 και S8-S7=24. Να υπολογίσετε τo 

άθροισμα : α11+α12+α13+α14+α15+α16. 

11. Να λυθούν οι εξισώσεις: 

. 1 7 13 ... 280 . ( 1) ( 4) ( 7) ... ( 28) 155a x b x x x x               

12. Δίνονται οι ακολουθίες με τύπους:  17 5 , 12 4 .
v v

a v v     Να βρείτε τον 

μοναδικό κοινό όρο των δύο ακολουθιών και στη συνέχεια να βρείτε τους μικρότερης 

τάξης όρους τους που να διαφέρουν κατά 10 μονάδες. 

13. Σε ένα αμφιθέατρο με 15 σειρές, το πλήθος των καθισμάτων από σειρά σε σειρά 

διαφέρει κατά σταθερό πλήθος θέσεων. Αν η μεσαία σειρά έχει 33 καθίσματα, να 

βρείτε το συνολικό πλήθος των θέσεων. 

14. Δίνονται οι ακολουθίες αν, βν : -1, 4, 9, 14, …    και  5, 9, 13, 17,… . Καθώς 

παρατηρείτε, είναι α3=β2. Ποιοι είναι οι αμέσως επόμενοι ίσοι όροι τους; Τι άθροισμα 

έχουν οι 10 πρώτοι ίσοι όροι τους; 

15. Σε ένα θέατρο, στην πρώτη σειρά υπάρχουν 12 θέσεις ,στη δεύτερη 16 θέσεις, στην 

τρίτη 20 θέσεις κ.ο.κ . Σε μια παράσταση, στην 1η σειρά υπάρχει μια κενή θέση, στη 

2η σειρά 3 κενές, στην 3η σειρά 5 κενές θέσεις κ.ο.κ.. Το θέατρο διαθέτει 16 σειρές 

καθισμάτων. Να βρείτε πόσοι θεατές παρακολουθούν την παράσταση. 

16. Μεταξύ των αριθμών 7 και 40 να παρεμβάλλετε 10 όρους έτσι ώστε να φτιάχνουν 

μαζί με τους 7 και 40 μια αριθμητική πρόοδο. 

17. Έστω ότι οι αριθμοί α=x-3, β=2x+1 και γ=2x+3 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής 

προόδου. Αν ο α είναι ο 3ος όρος της προόδου αυτής, να υπολογίσετε το άθροισμα: 

α1+α4+α7+…+α37. 

18. Σε πρόοδο με 1ο όρο 2 και διαφορά ίση με 3, να βρείτε το πλήθος των όρων που 

πρέπει να πάρουμε από τον 7ο και μετά, ώστε το άθροισμα τους να είναι ίσο με 130. 

Στη συνέχεια να υπολογίσετε το: α7+α8+α9+…+α12. 

19. Να βρείτε τέσσερις διαδοχικούς όρους Α.Π με άθροισμα 2 και γινόμενο 336. 

20. Να βρείτε το άθροισμα όλων των αριθμών από 1 έως 300 που δεν είναι πολλαπλάσια 

του 5 ή του 7 . 
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21. Σε πρόοδο για την οποία γνωρίζουμε ότι α1=3 και ω=4, να βρείτε το άθροισμα των 

όρων της από τον 7ο μέχρι και τον 20ο και να υπολογίσετε το άθροισμα:  

α1+α5+α9+α13+…+α41.  

22. Αν ο ν-οστός όρος μιας ακολουθίας αν είναι : 
1

*2
5 , ,

3

v

va v



 
   

 
να δείξετε ότι 

αυτή είναι γεωμετρική πρόοδος. Στη συνέχεια να βρείτε το άθροισμα των 4 πρώτων 

όρων της. 

23. Να βρείτε το άθροισμα των 6 πρώτων όρων της ακολουθίας με τύπο: 25 2v
va

  . 

24. Σε μια γεωμετρική πρόοδο ισχύει ότι: α4=24 και α7=192. Να βρείτε το λόγο και τον 

πρώτο όρο της προόδου και στη συνέχεια να υπολογίσετε το άθροισμα 

α1+α3+α5+α7+…+α11. 

25. Να βρείτε γεωμετρική πρόοδο σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

4 2 2 3

2 1 2 3 1

2 6 3 4

1 2 3 4 5 6

. 24 6.

. 5 2 40.

. 576 288.

. 14 112.

i a a a a

ii a a

iii a a a a

iv a a



   



    

   

    

   

     

 

26. Να βρεθεί το άθροισμα των 100 πρώτων όρων της ακολουθίας: 1+α, 2+2α, 4+3α , 

8+4α,… . 

27. Να βρείτε τρεις ακέραιους αριθμούς α, β, γ αν γνωρίζετε ότι είναι διαδοχικοί όροι 

αριθμητικής προόδου με διαφορά ω , ενώ οι α, β+2, γ+12 είναι διαδοχικοί όροι 

γεωμετρικής προόδου με λόγο λ=ω+1. 

28. Να βρείτε τρεις αριθμούς για τους οποίους γνωρίζουμε ότι α) Είναι διαδοχικοί όροι 

αριθμητικής προόδου β) Αν αυξηθεί ο πρώτος κατά 1, η πρόοδος γίνεται γεωμετρική 

και γ) αν αυξηθεί ο τρίτος κατά 2, η πρόοδος γίνεται πάλι γεωμετρική. 

29. Να βρείτε τρεις διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου, αν γνωρίζουμε ότι το 

άθροισμα των δύο πρώτων είναι 10 και το άθροισμα των δύο τελευταίων είναι 15. 

30. Δύο πρόοδοι, η πρώτη αριθμητική και η δεύτερη γεωμετρική, έχουν κοινούς τους δύο 

πρώτους όρους τους. Στην αριθμητική πρόοδο, ο 4ος είναι 10 μονάδες μεγαλύτερος 

του 2ου ενώ στη γεωμετρική, η διαφορά 4ου και 2ου όρου είναι 30 μονάδες. Να βρείτε 

τις προόδους. 

31. Να λυθεί η εξίσωση: 1+2+22+23+…+2χ=22004-1. 

32. Μεταξύ των αριθμών 31 και 496, να παρεμβάλλετε τρεις όρους ώστε όλοι μαζί να 

αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.  

33. Να βρείτε την τιμή του χ ώστε: 2 4 8 256 13 3 3 3 ... 3 81x       

34. Αν γνωρίζετε ότι η ακολουθία (αν) είναι γεωμετρική πρόοδος με λόγο λ, να δείξετε 

ότι και η ακολουθία ( βν) με βν=α3ν-2, είναι επίσης γεωμετρική πρόοδος. 

35. Ο πρώτος όρος μιας αριθμητικής προόδου (αν) είναι 24 και οι α1, α5, α11 αποτελούν 

διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τη διαφορά της αριθμητικής και 

το λόγο της γεωμετρικής προόδου. 

36. Σε μια γεωμετρική πρόοδο ισχύει ότι: 3 4 5 6168 21.S a a a     Να βρείτε τον 

πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου. 

37. Να βρείτε τέσσερις διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου, αν γνωρίζετε ότι το 

γινόμενό τους είναι 729 και ο τέταρτος ισούται με το γινόμενο των δύο μεσαίων 

όρων. 

 


