΄Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

Αριθµητική-Γεωµετρική Πρόοδος
Φύλλο Εργασίας
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης
26 Μαρτίου 2013

Αριθµητική Πρόοδος :
∆ίνεται η ακολουθία αριθµών :

4, 7, 10, 13, . . . .
Στην παραπάνω ακολουθία κάθε όρος προκύπτει από τον προηγούµενο του µε πρόσθεση
του ίδου πάντοτε αριθµού (τον οποίο συµβολίζουµε ω ).
Μια τέτοια ακολουθία ϑα την ονοµάζουµε αριθµητική προόδο µε διαφορά ω .
1. Στην παραπάνω αριθµητική πρόοδο να υπολογίσετε τη διαφορά ω , τον 5ο και 9ο
όρο.

2. Να γράψετε την σχέση που έχει κάθε όρος µε τον επόµενο του.

3. Να υπολογίσετε, µε σύντοµο τρόπο, τον 15ο όρο της παραπάνω αριθµητικής προόδου.

4. Να ανακαλύψετε τον τύπο που µας δίνει τον ν − οστό όρο µιας αριθµητικής προόδου
αν γνωρίζουµε τον πρώτο όρο α1 και τη διαφορά ω .

5. Γράψτε 3 διαδοχικούς όρους της παραπάνω αριθµητικής προόδου.
Ποια σχέση συνδέει το µεσαίο όρο µε τους δύο άλλους όρους ;
Να γενικεύσετε το συµπέρασµα σας.

Νικόλαος ∆. Κατσίπης
www.nikolaoskatsipis.gr
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Γεωµετρική Πρόοδος :
∆ίνεται η ακολουθία αριθµών :

3, 6, 12, 24, . . . .
Στην παραπάνω ακολουθία κάθε όρος προκύπτει από τον προηγούµενο του µε πολλαπλασιασµό επί τον ίδιο πάντοτε µη µηδενικό αριθµό (τον οποίο συµβολίζουµε λ).
Μια τέτοια ακολουθία ϑα την ονοµάζουµε γεωµετρική προόδο µε λόγο λ.
1. Στην παραπάνω γεωµετρική πρόοδο να υπολογίσετε το λόγο λ, τον 5ο και 6ο όρο.

2. Να γράψετε την σχέση που έχει κάθε όρος µε τον επόµενο του.

3. Να υπολογίσετε, µε σύντοµο τρόπο, τον 10ο όρο της παραπάνω γεωµετρικής προόδου.

4. Να ανακαλύψετε τον τύπο που µας δίνει τον ν − οστό όρο µιας γεωµετρικής προόδου
αν γνωρίζουµε τον πρώτο όρο α1 και το λόγο λ.

5. Γράψτε 3 διαδοχικούς όρους της παραπάνω γεωµετρικής προόδου.
Ποια σχέση συνδέει το µεσαίο όρο µε τους δύο άλλους όρους ;
Να γενικεύσετε το συµπέρασµα σας.

Νικόλαος ∆. Κατσίπης
www.nikolaoskatsipis.gr
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