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1. Να γράψετε τους όρους που λείπουν στις παρακάτω αριθμητικές προόδους: 

i. 7, 11, …,19, … 

ii. …, …, 31, 38, 45 

iii. …, 27, … , 39, … 

iv. 5, … , … , … , 41 

2. Σε αριθμητική πρόοδο είναι α1 = 7 και α19 = 61.  

Να βρείτε την διαφορά ω και τον 12ο όρο της. 

3. Σε αριθμητική πρόοδο είναι α12 = - 19 και α25 = - 45.  

i. Να βρείτε τον πρώτο όρο α1 και την διαφορά ω της προόδου. 

ii. Να βρείτε το άθροισμα των τριάντα πρώτων όρων της. 

4. Σε αριθμητική πρόοδο είναι α12 = 19 και S16 = 192. Να βρείτε: 

i. Τον πρώτο όρο α1 και την διαφορά ω της προόδου. 

ii. Τον έβδομο όρο της 

iii. Το άθροισμα των σαράντα πρώτων όρων της. 

5. Σε αριθμητική πρόοδο είναι α1 = 5 και α19 = 4.  

i. Να βρείτε το πλήθος ν των πρώτων όρων της προόδου που έχουν άθροισμα 1224. 

ii. Ποιος είναι ο τελευταίος όρος αν στην περίπτωση αυτή; 

6. Ένας αγρότης για μια γεώτρηση στο κτήμα του συμφώνησε με τον ιδιοκτήτη του 

γεωτρύπανου τα εξής: Το σκάψιμο του πρώτου μέτρου θα στοιχίσει 7 € , ενώ για κάθε 

επιπλέον μέτρο το κόστος σκαψίματος θα είναι κατά 2 € μεγαλύτερο από το κόστος 

σκαψίματος του προηγουμένου μέτρου. 

i. Συμπληρώσετε τον  πίνακα: 

Βάθος γεώτρησης 1ο μέτρο 2ο μέτρο 5ο μέτρο …………….. 

Κόστος μέτρου 7 € 9 € ………. 29 € 

Συνολικό κόστος 

γεώτρησης 
7 € 16 € ………. ………….. 

ii. Πόσο κοστίζει το 20ο μέτρο της γεώτρησης; 

iii. Πόσο κοστίζει συνολικά η γεώτρηση αν φτάσει σε βάθος 50 m; 

iv. Ποιό είναι το βάθος στο οποίο το κόστος του μέτρου ξεπερνά τα 20 €; 

v. Με 520 € σε ποιο βάθος θα φτάσει η γεώτρηση; 

vi. Ένας άλλος αγρότης κάνει μια γεώτρηση και πληρώνει 50 € για κάθε μέτρο της.  

Οι δυο γεωτρήσεις έχουν το ίδιο βάθος και οι δυο αγρότες έδωσαν τα ίδια 

χρήματα. 

Πόσα μέτρα είναι το βάθος των δυο γεωτρήσεων; 
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7. Ένας ουρανοξύστης έχει 25 ορόφους. Τα γραφεία του ίδιου ορόφου έχουν το ίδιο 

ενοίκιο. Κάθε γραφείο του πρώτου ορόφου ενοικιάζεται 600 € το μήνα. Κάθε γραφείο 

ενός ορόφου ενοικιάζεται 30 € το μήνα ακριβότερα από ένα γραφείο του προηγούμενου 

ορόφου. 

i. Ποιο είναι το μηνιαίο ενοίκιο ενός γραφείου στον 15ο όροφο; 

ii. Πόσο ακριβότερο  είναι το ενοίκιο ενός γραφείου του 22ου ορόφου από ένα του 9ου 

ορόφου; 

iii. Σε ποιους ορόφους το ενοίκιο ξεπερνά τα 1000 €; 

iv. Αν το πλήθος των γραφείων κάθε ορόφου είναι κατά 2 μικρότερο από το πλήθος 

των γραφείων του αμέσως προηγούμενου ορόφου και ο 25ος όροφος έχει 5 

γραφεία πόσα γραφεία έχει ο πρώτος όροφος; 

8. Σε μια αμφιθεατρική αίθουσα θεάτρου με 17 σειρές καθισμάτων το πλήθος των 

καθισμάτων κάθε σειράς σχηματίζει αριθμητική πρόοδο.  Η πρώτη σειρά έχει 15 

καθίσματα και η ένατη σειρά έχει 31 καθίσματα. 

i. Πόσα καθίσματα έχει η  δωδέκατη σειρά; 

ii. Πόσα καθίσματα υπάρχουν από την 5η έως και την 12η σειρά; 

iii. Αν στην 1η σειρά υπάρχουν 3 κενά καθίσματα, στην 2η υπάρχουν 6 κενά, στην 3η 

9 κενά καθίσματα κ.λ.π. να βρείτε: 

a. Από ποια σειρά και πέρα θα υπάρχουν μόνο κενά καθίσματα; 

b. Πόσοι είναι οι θεατές; 

9. Ένα σχολείο έχει 168 μαθητές. Ο γυμναστής τους παρατάσσει σε σειρές ως εξής: Στην 

πρώτη σειρά μπήκαν 3 μαθητές, στην δεύτερη 5 μαθητές, στην τρίτη  7 κ.λ.π. 

i. Πόσοι μαθητές μπήκαν στην δέκατη σειρά; 

ii. Πόσες σειρές σχηματίσθηκαν συνολικά; 

iii. Ένα λεωφορείο θα μεταφέρει 49 μαθητές που θα επιλεγούν ως εξής: Από την 

πρώτη σειρά ένας, από την δεύτερη τρείς, από την τρίτη 5 κ.λ.π.  

Μέχρι ποια σειρά θα επιβιβασθούν μαθητές στο λεωφορείο;  

10. Δίνεται αριθμητική πρόοδος με α1 = 5 για την οποία ισχύει:              . Να βρεθεί 

η διαφορά ω της προόδου. 

11. Δίνεται αριθμητική πρόοδος με α1 = 7 και ω = 3. 

i. Να υπολογίσετε το S48. 

ii. Να υπολογίσετε το S24. 

iii. Να υπολογίσετε το άθροισμα              . 

12. ( Ίδιο με το προηγούμενο, διαφορετική λύση) 

Δίνεται αριθμητική πρόοδος με α1 = 7 και ω = 3. 

i. Να βρείτε τον α25. 

ii. Πόσοι όροι υπάρχουν από τον 25ο έως και τον 48ο ; 

iii. Να υπολογίσετε το άθροισμα              . 
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13. Η γραφική παράσταση μιας αριθμητικής προόδου διέρχεται από τα σημεία Α( 3, 9) και 

Β( 9, 21). Να εξετάσετε αν διέρχεται από το σημείο (5 , 15). 

14. Δίνεται αριθμητική πρόοδος με διαφορά ω = 3 της οποίας η γραφική παράσταση 

διέρχεται από τα σημεία Α ( 7, κ) και Β( 12, 2κ – 1). Να βρείτε το α1 και το κ. 


