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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 1. 

Α. Η ζπλάξηεζε f είλαη παξαγωγίζηκε ζηα δηαζηήκαηα (α,xo) , (xo,β) θαη ζπλερήο 

ζην xo. Αλ ηζρύεη f΄(x)>0 γηα θάζε x(α,xo) θαη f΄(x)<0 γηα θάζε x(xo,β) λα 

απνδείμεηε όηη ε f παξνπζηάδεη ζην xo ηνπηθό κέγηζην. 

 

Β. Εξωηήζεηο Σωζηό – Λάζνο 

1. Αλ ε ζπλάξηεζε f είλαη ζπλερήο ζην [α,β] , ηόηε θάζε παξάγνπζα ηεο f ζην [α,β] 

είλαη ηεο κνξθήο 
x

α
f(t)dt +c , c R  

2. Αλ ε ζπλάξηεζε f:(α,β)R είλαη ζπλερήο ζην xo(α,β) θαη ηζρύνπλ f(x)<0 γηα 

θάζε x(α,xo) θαη f(x)>0 γηα θάζε x(xo,β) ηόηε θαη’αλάγθε είλαη f(xo)=0 

3. Αλ ε ζπλάξηεζε f:RR είλαη ζπλερήο ζην R κε f(x)0 γηα θάζε xR θαη είλαη 
β

α
f(x)dx = 0   (α,βR) , ηόηε θαη’αλάγθε είλαη α=β. 

4. Εζηω κηα ζπλάξηεζε  f:RR. Αλ ε f2 είλαη παξαγωγίζηκε ζην R ηόηε , πάληα ζα 

ηζρύεη (f2(x))΄=2f(x)f΄(x) , xR 

5. Αλ νη ξίδεο x1,x2 ηεο εμίζωζεο αx2+βx+γ=0 , (α,β,γR , α0) είλαη κε 

πξαγκαηηθνί κηγαδηθνί αξηζκνί , ηόηε πάληνηε ηζρύεη |x1|=|x2| 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2. 

A) Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε zC ηζρύνπλ  

    i) |Re(z)||z| 

   ii) |Im(z)||z| 

  iii) |Re(z)+Im(z)| 2 |z| 
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B) Εζηω z,wC κε |z|=1 θαη 
1 2z

w
z 2





 

    i) Να βξεζνύλ νη γεωκεηξηθνί ηόπνη ηωλ εηθόλωλ ηωλ κηγαδηθώλ z θαη w 

  ii) Αλ z=x+yi , x,yR ηόηε 

     α) |z-w|=2 
21 x

5 4x




 , x[-1,1] 

     β) Να βξείηε ην κέγηζην ηνπ |z-w| θαζώο θαη ηνπο κηγαδηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο  

          επηηπγράλεηαη  

 

ΘΕΜΑ 3. 

Γηα ηελ παξαγωγίζηκε ζπλάξηεζε f:(0,+)R ηζρύεη 

x 1 x

1 0

f(x) 2
dt 2 f΄(x)dt

x x



    

γηα θάζε x>0 θαη f(1)=0 

1) Να απνδείμεηε όηη f(x)= 
ln x

x
 , x>0 

2) Να κειεηεζεί ε f ωο πξνο ηε κνλνηνλία θαη λα βξεζεί ην ζύλνιν ηηκώλ ηεο f 

3) Να βξείηε ηελ κηθξόηεξε ηηκή ηνπ θR γηα ηελ νπνία ηζρύεη  

     θ xe x , γηα θάζε x>0 

4) Να βξείηε ηνπο α,β,γ>0 ώζηε λα ηζρύεη 
6 αβγ

βγ γα αβ eα β γ = e   

5) Να ιπζεί ε εμίζωζε x 24 x , x0 
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ΘΕΜΑ 4. 

Γηα ηελ παξαγωγίζηκε ζπλάξηεζε f:RR ηζρύεη  

f΄(x)=f2(x)f(-x) γηα θάζε xR θαη f(0)=1 

1) Να απνδείμεηε όηη f(x)=ex , xR 

2) Να κειεηεζεί ωο πξνο ηε κνλνηνλία , ηα αθξόηαηα , ηελ θπξηόηεηα  

     θαη ηα ζεκεία θακπήο ε ζπλάξηεζε g(x)=f( x ) , x0 

3) Να βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ ρωξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από ηελ Cg , ηνλ άμνλα x΄x  

     θαη ηηο επζείεο x=0 θαη x=1 

4) Να βξείηε ην 
x
lim (g(x 1) g(x))


   

5) Να ιπζεί ε εμίζωζε f(ex)+f(3x)=f(2x)+f(1-x) 

 

 


