
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ  ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Τι είναι δειγματικός χώρος; Τι ονομάζουμε ενδεχόμενο; Ποιο ενδεχόμενο 

χαρακτηρίζεται ως βέβαιο και ποιο ως αδύνατο; (21,22) 

2. Πότε δύο ενδεχόμενα χαρακτηρίζονται ασυμβίβαστα και πότε συμπληρωματικά; 

Είναι τα ασυμβίβαστα συμπληρωματικά; Είναι τα συμπληρωματικά ασυμβίβαστα; (23) 

3. Να παραστήσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων τα: 

 , , , ,        . Στη συνέχεια να διατυπώσετε σε κοινή 

γλώσσα τις αντίστοιχες πράξεις. (22,23,24) 

4. Να δώσετε τον ορισμό της πιθανότητας, για ισοπίθανα ενδεχόμενα (32)  

6. Να αποδείξετε ότι: ( ) 1 ( )P A P A    (33) 

7. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε τον προσθετικό νόμο για τις πιθανότητες (33) 

8. Να αποδείξετε ότι: ( ) ( ) ( )P A B P A P A B     (33) 

9. Να αποδείξετε ότι αν ( ) ( )A B ό P A P B    (34) 

10. Τι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε στα δύο μέλη μιας ανίσωσης; Τι πράξεις 

επιτρέπεται να κάνουμε μεταξύ δύο ομόρροπων ανισώσεων; (55) 

11. Να δώσετε τον ορισμό της απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού. Να 

δικαιολογήσετε ότι: |α|2=α2.  (61,62) 

12. Να αποδείξετε ότι: |αβ|=|α||β| . Ισχύει για περισσότερους από δύο παράγοντες; 

(62) 

13. Να αποδείξετε ότι: a a     (62,63) 

14. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ανισώσεις παραλείποντας τις απόλυτες τιμές: 

o o
|x x | p |x x | p       

15. Πως ορίζεται η τετραγωνική και πως η ν-οστή ρίζα ενός πραγματικού αριθμού α; 

(69,70) 

16. Να αποδείξετε την παρακάτω ιδιότητα πραγματικών αριθμών: 

   v v va a . Επεκτείνεται και για περισσότερους από δύο όρους; (71) 

17. Να αναφέρετε και όποιες άλλες ιδιότητες ριζών γνωρίζετε. Η ισότητα 
k

v k va a  

με ποιες προϋποθέσεις για τους α, ν, k ισχύει;  (72) 



18. Να διερευνήσετε την εξίσωση: αx=β  (79) 

19. Να διερευνήσετε την εξίσωση: vx a  (86) 

20. Να διερευνήσετε την εξίσωση 2 0, 0ax x a      (89) 

21. Να αποδείξετε τους τύπους που δίνουν το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών 

ενός τριωνύμου. Να δείξετε πως αν το άθροισμα δύο αριθμών είναι s και το γινόμενο 

p , οι αριθμοί είναι ρίζες του τριωνύμου x2-sx+p=0  (90) 

22. Να διατυπώσετε τα συμπεράσματα από τη μελέτη για το πρόσημο τριωνύμου 

(πινακάκι σελ.109) 

23. Να δώσετε τον ορισμό της αριθμητικής προόδου και να αποδείξετε ότι: 

     
1

1va a v (126) 

24. Να αποδείξετε ότι οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, αν και 

μόνο αν 2β=α+γ.  Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το άθροισμα των ν πρώτων 

όρων μιας αριθμητικής προόδου (127) 

25. Να δώσετε τον ορισμό της γεωμετρικής προόδου και να αποδείξετε ότι: 
1

1



      (133) 

26. Να αποδείξετε ότι τρεις μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί α, β, γ είναι 

διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν 2    . (134) 

27. Να γράψετε τον τύπο που δίνει το άθροισμα των ν πρώτων όρων μιας 

γεωμετρικής προόδου με λόγο 1  . (134) 

28. Να γράψετε τον ορισμό της συνάρτησης. Τι ονομάζουμε πεδίο ορισμού και τι 

σύνολο τιμών μιας συνάρτησης f ; (146 και 148) 

29. Ποιες  συντεταγμένες έχουν τα συμμετρικά ενός σημείου Μ(α, β) ως προς τον 

χχ’ , τον ψψ΄ και το σημείο Ο(0,0) αντίστοιχα; (153,154)  

30. Πώς βρίσκουμε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης με 

τους άξονες; Πως βρίσκουμε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων δύο 

συναρτήσεων; 

31. Τι ονομάζουμε κλίση μιας ευθείας; Τι τιμές παίρνει; Για ποιες ευθείες δεν 

ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης; (159,160) 

32. Πότε δύο ευθείες είναι παράλληλες; Πότε δύο ευθείες τέμνουν τον ψψ΄ στο ίδιο 

σημείο; (162).   


