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Θέμα Αʹ Να εξετάσετε ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι Σωστές και ποιες Λάθος, επιση-
μαίνοντας με το αντίστοιχο αρχικό γράμμα. Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την απάντησή

σας.

Α1. Μία συνάρτηση συνεχής στο [a, b], για την οποία ισχύει ότι f(a) · f(b) ≥ 0 δεν έχει ποτέ ρίζα
στο διάστημα (a, b).

Α2. Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα (a, b] τότε f((a, b]) = (c, d], για κατάλληλους
πραγματικούς αριθμούς c, d.

Α3. Μία συνεχής και γνησίως φθίνουσα συνάρτηση f στο διάστημα [a, b] έχει ελάχιστη τιμή την
f(b).

Α4. Μία συνάρτηση f ορισμένη και συνεχής στο διάστημα (a, b) δεν έχει μέγιστη τιμή.

Α5. Μία συνάρτηση f που δεν είναι συνεχής στο x0 ∈ Df δεν είναι και παραγωγίσιμη στο x0.

Α6. Η εφαπτομένη στη γραφική παράσταση μίας παραγωγίσιμης και γνησίως αύξουσας συνάρτη-

σης f δεν έχει άλλο κοινό σημείο με αυτήν εκτός του σημείου επαφής τους.

Α7. Αν για μία συνάρτηση f υπάρχει η παράγωγός της σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της,
τότε αυτή είναι συνεχής συνάρτηση.

Α8. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = συν(x), x ∈ [0o, 90o]. Τότε f ′(x) = −ηµ(x),∀x ∈ [0o, 90o].

Α9. Η παράγωγος (V (r(t)))′ ως προς t είναι ο ρυθμός μεταβολής του όγκου μίας σφαίρας ακτίνας
r(t) ως προς t.

Α10. Για x > 0 ισχύει ότι (xx)′ = x(xx−1).

Θέμα Βʹ Θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση f : R→ R για την οποία ισχύει ότι

lim
x→1

f (2x+ 1)− 7

x− 1
= 10.

Β1. Να αποδείξετε ότι f (3) = 7.

Β2. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο x0 = 3 και να βρείτε το f ′(3).

Β3. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη (ε) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης στο σημείο

M (3, f (3)) έχει εξίσωση 5x− y − 8 = 0.

Β4. ΄Ενα σημείο Σ, με τετμημένη μεγαλύτερη του 3, κινείται πάνω στην ευθεία (ε). Αν ο ρυθμός

μεταβολής της τετμημένης του είναι 2 cm/sec, να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού
του τριγώνου ΟΜΣ.

Θέμα Γʹ Θεωρούμε τις συναρτήσεις f (x) = lnx και g (x) = e
x , με x > 0.

Γ1. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων έχουν ένα μόνο κοινό σημείο.
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Γ2. ΄Ενα σημείο Α κινείται στη Cf έτσι ώστε η τετμημένη του να αυξάνεται με ρυθμό 2cm/sec.
΄Ενα δεύτερο σημείο Β κινείται πάνω στη Cg έτσι ώστε η τεταγμένη του να μειώνεται με
ρυθμό 4cm/sec. Τη χρονική στιγμή t0 κατά την οποία τα σημεία Α και Β συναντώνται,
να βρείτε:

α) το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης του σημείου Α.

β) το ρυθμό μεταβολής της τετμημένης του σημείου Β.

Γ3. Θεωρούμε τη συνάρτηση h, με h2 (x) = (xlnx − e)2. Αν γνωρίζετε ότι

h
(
e2
)
> 0 και lim

x→0
h (x) = −e,

να βρείτε τη συνάρτηση h.

Θέμα Δʹ Δίνεται τρίγωνο ABC, ώστε A(0, 0), B(8, 0), C(6, 2
√
3) στο επίπεδο όπως στο σχήμα:

Δ1. Να προσδιορίσετε την εξίσωση της ευθείας (ε), η οποία διέρχεται από το σημείο C και τέμνει
το AB στο K, αν είναι γνωστή η γωνία θ = ∠ACK. Ποιες τιμές μπορεί να λάβει η γωνία θ;

Δ2. Να βρεθεί συνάρτηση f(θ) η οποία να δίνει την τετμημένη του σημείου K ως συνάρτηση
της γωνίας θ.

Δ3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ευθεία CK η οποία να χωρίζει το τρίγωνο ABC σε δύο ισεμβαδικά
τρίγωνα (ACK) = (CKB). Να εξετάσετε αν υπάρχει ευθεία CK η οποία να χωρίζει το

τρίγωνο, ώστε να ισχύει
(ACK)
(ABC) =

√
2
2 .

Δ4. Να εξετάσετε τι συμβαίνει με το ρυθμό μεταβολής της τετμημένης του σημείου Κ, ως προς

τη γωνία θ, καθώς το Κ πλησιάζει το σημείο Β.

Δίνεται ότι: εφ(a+ b) = εφ(a)+εφ(b)
1−εφ(a)εφ(b) .

Καλή επιτυχία,

Α.Τζελέπης – Σ.Χασάπης
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