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Θέμα Α
Δίκεηαη ημ πμιοώκομμ Ρ(π) = πκ + 2πκ-1 + 3π + κ2 + 2κ – 20.
Ακ κ είκαη θοζηθόξ ανηζμόξ θαη ημ Ρ(π) έπεη γηα νίδα ημ -1 κα δείλεηε όηη:

Α1.
Α2.
Α3.
Α4.

Τμ Ρ(π) είκαη 4μο Βαζμμύ.
Τμ Ρ(π) δεκ έπεη άιιεξ αθέναηεξ νίδεξ.
Να ιοζεί ζημ R ε ακίζωζε: Ρ(π) + Ρ(-π) < 16.
Να ιοζεί ε ελίζωζε Ρ(π)Ρ(-π) + 84 = 0
ζημ ζύκμιμ ηωκ αθεναίωκ ανηζμώκ.

Θέμα Β
Δίκμκηαη μη εοζείεξ:

(ε1): ψ = 0 θαη (ε2) πμο δηένπεηαη από ηεκ ανπή ηωκ αλόκωκ θαη ζπεμαηίδεη
με ηεκ ε1 μλεία γωκία ω μμηνώκ.
Να βνεζεί μ γεωμεηνηθόξ ηόπμξ ηωκ ζεμείωκ ημο επηπέδμο πμο μνίδμοκ μη 2
εοζείεξ ηωκ μπμίωκ ημ άζνμηζμα ηωκ απμζηάζεώκ ημοξ από ηηξ εοζείεξ

ε1 θαη ε2 είκαη ζηαζενό θαη ίζμ με c > 0.
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Θέμα A

Α1 .
Ακ κ πενηηηόξ θοζηθόξ ηόηε ε (1) γίκεηαη:

Δ=92 όπη ηέιεημ ηεηνάγςκμ θοζηθμύ ανηζμμύ, μπόηε κ όπη θοζηθόξ. Άνα μ κ
άνηημξ θοζηθόξ. Τόηε ε (1) γίκεηαη:

Γύθμια κ=4 ή κ=-6 απμννίπηεηαη (όπη θοζηθόξ).
Άνα κ=4 θαη

Α2 .

Δηαηνέηεξ ημο ζηαζενμύ όνμο, ημο 4, είκαη:

Οη ζεηηθμί δηαηνέηεξ

απμννίπημκηαη δηόηη όιμη μη ζοκηειεζηέξ είκαη μμόζεμμη. Γπίζεξ

θαη

. Άνα μμκαδηθή αθέναηα νίδα είκαη ημ -1.

Α3 .
)(

Α4 .
(2)
Θέημομε

Η (2) γνάθεηαη:

. (3) Γπεηδή ζέιμομε ιύζε γηα ημ

ζημ

, ζα

πνέπεη κα πάνμομε ημοξ ζεηηθμύξ δηαηνέηεξ ημο 100 πμο είκαη ηέιεηα
ηεηνάγςκα θοζηθώκ. Δειαδή ημοξ: 1,4,25,100.
Σπήμα Horner γηα ς=4 :
1
1

-4
4
0

-4
0
-4

Η (3) γνάθεηαη:

-9
-16
-25

100
-100
0

ν=4

.

Ο δεύηενμξ πανάγμκηαξ

δεκ έπεη αθέναηεξ νίδεξ.

Πηζακέξ αθέναηεξ νίδεξ πμο είκαη θαη ηεηνάγςκα θοζηθώκ είκαη μη: 1 θαη 25 αιιά
θαμηά ηειηθά δεκ ηεκ επαιεζεύεη. Άνα ς=4 μμκαδηθή ιύζε.
Τειηθά

Θέμα B

Θεςνμύμε μνζμθακμκηθό ζύζηεμα Κανηεζηακώκ ζοκηεηαγμέκςκ όπμο μ άλμκαξ
π’π ηαοηίδεηαη με ηεκ ε1, εκώ μ άλμκαξ y’y είκαη ε θάζεηε ζημ ζεμείμ ημμήξ Ο
ηςκ ε1, ε2.
Ωξ πνμξ αοηό ημ ζύζηεμα ζοκηεηαγμέκςκ ε ε1 έπεη ελίζςζε ε1: y=0 εκώ ε ε2
έπεη ελίζςζε ε2: y=(εθς)x

y-(εθς)x=0.

Ακ Μ(x,y) ηοπαίμ ζεμείμ ημο γ.η. ηόηε d(M,ε1)+d(M,ε2)=c   

    x

c

1   2

|y|+ζοκς|y-(εθς)x|=c. Απαιείθμκηαξ ηηξ απόιοηεξ ηημέξ πνμθύπημοκ μη
εληζώζεηξ:
 y-ζοκς(y-(εθς)x)=c ακ y 0 θαη y

(εθς)x , εοζύγναμμμ ημήμα ΑΒ με

 c

, c  . Τμ Α είκαη ζεμείμ ηεξ ε2, εκώ ημ Β ηεξ ε1.
θαη 
  

Β(

 y+ζοκς(y-(εθς)x)=c ακ y 0 θαη y
όπμο Δ(

(εθς)x , εοζύγναμμμ ημήμα ΑΔ,

ζεμείμ ηεξ ε1 ζομμεηνηθό ημο Β ςξ πνμξ Ο.

 -y+ζοκς(y-(εθς)x)=c ακ y

0 θαη y

(εθς)x , εοζύγναμμμ ημήμα ΔΓ,



c
,c  ζομμεηνηθό ημο Α ςξ πνμξ Ο.
όπμο  
 

 -y-ζοκς(y-(εθς)x)=c ακ y

0 θαη y

(εθς)x , εοζύγναμμμ ημήμα ΓΒ.

Οη ζοκηειεζηέξ δηεοζύκζεςξ ηςκ παναπάκς ημεμάηςκ είκαη: ιΑΒ=
ιΑΔ=

, ιΔΓ=

, ιΓΒ=

,

. Παναηενμύμε όηη ιΑΒ=ιΔΓ, ιΑΔ=ιΒΓ

δειαδή ΑΒ//ΔΓ θαη ΑΔ//ΒΓ θαη ιΑΒιΑΔ=

δειαδή ΑΒ

ΑΔ

μπόηε ημ ΑΒΓΔ είκαη μνζμγώκημ.
Ώζηε μ δεημύμεκμξ γεςμεηνηθόξ ηόπμξ είκαη ημ μνζμγώκημ ΑΒΓΔ ημ μπμίμ
μπμνμύμε κα θαζμνίζμομε ςξ ελήξ: Γνάθμομε θύθιμ (Ο,

). Ακ Α,Β,Γ,Δ είκαη

ηα ζεμεία πμο μ θύθιμξ αοηόξ ηέμκεη ηηξ ε1,ε2, ηόηε ημ μνζμγώκημ ΑΒΓΔ είκαη μ
δεημύμεκμξ γεςμεηνηθόξ ηόπμξ. Πνάγμαηη ημ ηοπαίμ ζεμείμ Μ πμο ακήθεη ζηεκ
πενίμεηνμ ημο μνζμγςκίμο ΑΒΓΔ ζα ηθακμπμηεί θάπμηα από ηηξ παναπάκς
ηέζζενηξ εληζώζεηξ πνάγμα πμο ζεμαίκεη όηη ζα ηζπύεη d(M,ε1)+d(M,ε2)=c.
*** H άζθεζε μπμνεί κα ακηημεηςπηζηεί θαη με Γοθιείδεηα Γεςμεηνία.
Τα ζεμεία ημο δεημύμεκμο γεςμεηνηθμύ ηόπμο είκαη ηα ζεμεία ηεξ
βάζεξ ηςκ ηζμζθειώκ ηνηγώκςκ με θμνοθή ημ ζεμείμ ημμήξ ηςκ εοζεηώκ
ε1 θαη ε2 θαη ύρε βάζεςκ ίζα με c.

