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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ΟΜΑΔΑ 
1. Να τραπούν σε γινόμενο παραγόντων οι παραστάσεις:    

  
ι)   2αβ-2αγ     ιι)  6x2+3x     
ιιι)  12x2y+6xy2-3xy    ιν)  15α3β2γ-5α2β3γ-20α4β4γ3x   
ν)   α(x+y)-β(x+y)                νι)   x(2α-β)+y(β-2α)  
  
νιι)  α(x-1)-x+1     νιιι)  α(x-y)-(y-x) 
 
2. Ομοίως:            
ι)   (α+β)(x-3y)-2α(x-3y)   ιι)  (4α-2β)(2x-3y)+(3y-2x)(β-2α)  
ιιι)  α2(x-1)(α+β)+α2(1-x)   ιν)  α(x-y)2-β(x-y)    
ν)   (2x+y)-α(2x+y)-(2x+y)2  νι)  (x+y)3-(x+y)2 

 
3. Ομοίως:            
ι)   αx+αy+3x+3y    ιι)   x2+xy-x-y     
ιιι)  x3+x2+x+1                                           ιν)  3α3-6α2+5α-10    
ν)   2x4-2x3+3x-3    νι)  α3-α2β-αβ2+β3    

νιι) 6x2+xy+18xω+3yω   νιιι) 8xy3-24y2-7αxy+2α 
 
4. Ομοίως:            
ι)   x2-9   ιι)  25x2-4  ιιι)  α2β2-γ2     
ιν) 81α2-49β2  ν)  16α2-x2y2  νι)   4α4-9β2     
νιι) 25α2x2-9β2                   νιιι)  x5y4-x  ιx)   (x-y)2-1     
x)   (α-2β)2-4β2              xι) (α+β)2-(α-β)2 xιι)  (4x+2y)2-(2x-3y)2 

 
5. Ομοίως:            
ι)   3x3-3x              ιι)  xμ+2-xμ  ιιι)  x4-y4     
ιν)  3α3β-27αβ3             ν)  (x-y)-(α+β)2(x-y) νι)  (α2-12)2-4     
νιι) 5x5y-20xy2  νιιι) x5y4-x  ιx) (5α2+2α-3)2-(α2-2α-3)2 

 

6. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:       
α)   3x2-12y2           
β)   9(α+β)2-4(α-β)2          
γ)   4x3-49x           
δ)   x8-16y4           
ε)   (2x-y)2-1 
 
7. Ομοίως:            
ι)   α3-8   ιι)  1-64x3  ιιι)  α6-β6     
ιν)  8x3+27   ν)  α3-(β-γ)3  νι)  -3x6+3     
νιι) x3y3-1             νιιι) α4β-αβ4  ιx) α7-α 
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8. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:       
α)   2x3-16           
β)   x6-y6           
γ)   (α+β)3+(α-β)3          
 
9. Να γίνουν γινόμενα:          
ι)   x2+10x+25  ιι)  α4+9β2-6α2β  ιιι)  4x4+1+4x2    

ιν)  x2-x+
4

1
   ν)   25x2y2-20xy+4  νι)  

993

22 xyxy
  

10. Να παραγοντοποιηθούν τα τριώνυμα:        
ι)   x2-4x+3              ιι)  x2-8x+7  ιιι)  x2+5x+4     
ιν)  x2-3xy-4y2  v)  x2-3x-10  νι)  2x2-5x-3     
νιι) α2-3αβ+2β2             νιιι) 6x2+7x-3  ιx)  6x2+x-2 
 
11. Ομοίως:            
ι)   α2γ-α2δ-β2δ+β2γ   ιι)  α2-β2-2α+2β     
ιιι)  4x-4y+αy-αx              ιν)  x2+yω-xy-xω     
ν)  βγ-α2+αγ-αβ              νι)  3α2γ+βδ+3αβγ+αγδ    
νιι) x3-15+5x2-3x             νιιι) α2β2-1+β2-α2     
ιx)  xy2+x-1-y2    x)  x3-2x2-x+2 
 
12. Να γίνουν οι παραγοντοποιήσεις:         
ι)   α2+2αβ+β2-γ2   ιι)  x2-2xy+y2-16ω2     
ιιι)  x2-y2-2αy-α2   ιν)  4α2-β2+4βx-4x2     
v)  9-9α2-β2+6αβ   νι)  x4-x2-2x-1      
νιι) α4+2α2β+β2-81   νιιι) 3x2-6xy+3y2-27ω2     
ιx)  x4+2x3+x2-y2   x)  y2-x2+2x-1 
 
13. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:       
α)   5α2+10αβ+5β2-5          
β)   9-9α2-β2+6αβ          
γ)   (2x2-5x+2)2-4x2+4x-1         
δ)   β4-(α4+α2β2-2α3β) 
 
14. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:       
α)   (x2-5x+6)(x-1)-(x-3)(x2-1)         
β)   (α-3)2-α+3           
γ)   (3x-6)(x2-1)-(5x-10)(x-1)2         
δ)   3(x+5)(x+2)2-12x-60         
ε)   (5-3x)(x+4)+(3x-5)(2x-3)+9x2-25        
στ) x4-y4-(x-y)(x+y)3 
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Β΄ΟΜΑΔΑ 
15. Να τραπούν σε γινόμενο παραγόντων οι παραστάσεις:     
ι)   αx2-αy2+βx2-βy2   ιι)   α2x-α2y+y-x     
ιιι)  x2y2-9y2-x2+9               ιν)  α5-1+α4-α      
ν)   5(4-x2)-(x-2)2               νι)  (5-3x)(x+4)+(3x-5)(2x-3)+9x2-25 
 
16. Να τραπούν σε γινόμενο οι παραστάσεις:       
ι)   α3x3-β3x3+α3-β3                ιι)   α3+β3+α2β+αβ2     
ιιι)  (x-1)3(x2-4)-(x2-4)   ιν)  (α3-1)-2(α2-1)-(α-1)2 
 
17. Ομοίως:            
ι)   (α+β)2-2(α+β)+1   ιι)   9(x+y)2-6y(x+y)+y2    
ιιι)  x2-4x3+4x4    ιν)  x3+2x2+x+xy+y 
 
18. Να παραγοντοποιηθούν τα τριώνυμα ( με διάσπαση ):      
ι)   x4+3x2y2+4y4   ιι)  x4+x2y2+y4      
ιιι) 16α4+4α2β2+β4   ιν)  μ4+3μ2ν2+4ν4     
ν)  16x4+25y4+36x2y2   νι)  4x4+16x2y2+25y4     
νιι) 9α4+26α2β2+25β4   νιιι) x4+x2+1 
 
19. Να γίνουν οι παραγοντοποιήσεις:         
ι)   α2-2αβ+β2-γ2   ιι)  α2+2αβ+β2-x2+4x-4     
ιιι)  α2-2αβ+β2-α+β   ιν)  (α2+β2+γ2)2-4α2β2     
ν)  (α2+1)2-4α2   νι)  α4+4β4-13α2β2     
νιι) x4+5x2y2+9y4   νιιι) (3x-6)(x2-1)-(5x-10)(x-1)2    
ιx)  y2+2x-x2-1   x)   (α2-9)2-(α+3)2 

 
20. Να γίνουν οι παραγοντοποιήσεις:        
ι)   4α2-4αβ+β2-9α2β2   ιι)  2xy+1-x2-y2      
ιιι) 4μ2+4μ+1-4ν2+4ν-1              ιν)  α2+2αβ+β2-γ2-2γδ-δ2    
ν)  α2-β2+2β-1    νι)  1-2α+2βγ+α2-β2-γ2 

 
21. Ομοίως:            
ι)   α3+2α2-1    ιι)  x3-3α2x+2α3     
ιιι) α2-αβ-β-1    ιν)  x2+y2-4x+4y-2xy     
v)  x7+8x4-x3-8    νι)  α4+α3-α2-α      
νιι) α4-α3-3α2+5α-2               νιιι) x3+2x2-3      
ιx)  (4x-8)(x2-1)-(6x-12)(x-1)2  x)  (α2-16)2-(α+4)2     
xι)  x4+4y4-5x2y2               xιι) (x2+y2-ω2)-4x2y2    
xιιι) 1-2α+2βγ+α2-β2-γ2              xιν) α2β+β2γ+γ2α-αβ2-βγ2-γα2  
 
22. Ομοίως:            
ι)   4x2y2-(x2+y2-ω2)2   ιι)  (5x-10)(x2-1)-(7x-14)(x-1)2    
ιιι)  α4+α2+1    ιν)  x4+x3-x2-x      
ν)   4α2+4α+1-4β2+4β-1              νι)  2αβ+1-α2-β2     
νιι)  α4-α2-2α-1    νιιι) α4+2α3+α2-β2 



ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4                                                                                                                     Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

4 

ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                        

 
 
23. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:       
α)   x3-x2-x+1           
β)   9x4-27x3-x2+3x          
γ)   x2-2xy+y2-x+y          
δ)   x3+2x2+x+xy+y          
ε)   α3+β3-α-β         
 
24. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις:       
α)   y4+6y2+8           
β)   x4+x2+1           
γ)   α6-23α2+1           
δ)   y3+y2-2 
 
25. Να γίνουν γινόμενα οι παραστάσεις:        
ι)   2x(2x+α)-y(y+α)          
ιι)  α2+2βγ-(γ2+2αβ)          
ιιι) x3+x2+x-y3-y2-y          
ιν) x3-3x+2           
v)  x4-10x2+9 
 
26. Να γίνουν γινόμενα οι παραστάσεις:        
ι)  1+xy+α(x+y)-(x+y)-α(1+xy)         
ιι)  αγ(α+γ)+αβ(α-β)-βγ(β+γ)         
ιιι) x3μ-3x2μ+3xμ-1          
ιν) (x+y)3-x3-y3           
v)  x2+y2-4x+4y-2xy+3          
νι) x4+x2+1           
νιι) μ4+3μ2ν2+4ν4          

νιιι)(3x-2)2-(5x-7)(x+1)-3x(x-2)-8        
ιx) (3x2-27+α2)2-(3x2-27-α2)2         
x)  - (3-2x)(4x-3)2-9(2x-3) 
 
27. Δίνεται το πολυώνυμο  Α=9x2-(2x+1)2:        
ι)   Να δώσετε το Α με την ανοιγμένη μορφή.       
ιι)  Να το αναλύσετε σε γινόμενο.        
ιιι) Να λυθεί η εξίσωση Α=0. 
 
 

28. Δίνονται οι παραστάσεις  A x x 3   και   B x 1 x 2   . 

i. Να αποδείξετε ότι B A 2   και  
2

AB 1 A 1   . 

ii. Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση   x    x 1 x 2 x 3 1     

 


