
                                                                                                                  Σελίδα 1 από 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010  
Όνομα Μαθητή/τριας: …………………………………………………………………………………Γ΄ Λυκείου Θετ.-Τεχν. 
                                                                                                                     
Θέμα 1ο 
Α. α. ∆ιατυπώστε και αποδώστε γραφικά το θεώρημα Bolzano.  

    β. Να δώσετε γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος. 

    γ. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πρακτική σημασία του θεωρήματος; 

    δ. Το αντίστροφο του θεωρήματος ισχύει; ∆ώστε παράδειγμα.       (Μον.8) 
                                                                      

Β. α. ∆ιατυπώστε και αποδείξτε το θεώρημα Ενδιαμέσων Τιμών.       (Μον.4) 

    β. Αποδώστε γραφικά το θεώρημα και δώστε τη γεωμετρική του ερμηνεία. 

    γ. Εξηγείστε αν το θεώρημα μας εξασφαλίζει και το πεδίο τιμών μιας  

        συνεχούς σε διάστημα [α, β] συνάρτησης.                                  (Μον.4)     
                                                                                                        

Γ. Έστω συναρτήσεις f και g συνεχείς στο διάστημα [α, β]  έτσι ώστε να  

     ισχύει g(x) ≠ 0, για κάθε x∈[α, β]. 

     Να δείξετε ότι υπάρχει ξ∈(α, β) τέτοιο ώστε: 
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                                                                                                      (Μον.5) 

 ∆.  ∆ίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z1, z2. 

    Να αποδείξετε ότι:  2121 z.zz.z =    και  ( ) ( )νν = zz , ν∈Ν*.        (Μον.4)                           

 
Θέμα 2ο 
 
Α. α. ∆ιατυπώστε το κριτήριο παρεμβολής και εξηγείστε τη χρησιμότητά του. 
                                                                                                     (Μον.5)         
    β. Έστω συνάρτηση f τέτοια ώστε, για κάθε x∈ℜ να ισχύει: 
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Β. Θεωρούμε τη συνεχή στο ℜ συνάρτηση f για την οποία ισχύει:  

    ,  για κάθε x∈ℜ  (1). Αν είναι  )1x()x(f).1x(1e 1x +εφ≤+≤−+ 2
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    τότε:   α. Να βρεθούν οι αριθμοί f(-1) και f(2). 

              β. Να δειχθεί ότι η γραφική παράσταση της f  έχει με τη γραφική  

                  παράσταση της  ένα τουλάχιστον κοινό  1xx2 2

e).1x()x(g ++−=

                  σημείο με τετμημένη xo∈(-1, 2).                                     (Μον.12)   

  

 Θέμα 3ο  

Α. ∆ίνεται η εξίσωση 2z2+2z+1=0   (1). 

     1. Να λυθεί στο  η  εξίσωση (1).                                                (3Μ) 

     2.Έστω z1  η ρίζα της (1) της οποίας το φανταστικό μέρος είναι θετικό.    

     Να γράψετε τον αριθμό 2
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2
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zz
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−
=  στη μορφή α+βi με α,β ∈ℜ. (4Μ)   

                                                                    

      3. Αν Α, Β και Γ είναι οι εικόνες των μιγαδικών z1, z1
2 και z1

3 αντίστοιχα,   

      να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ και το εμβαδόν του.            (4Μ)                        

            
Β.   Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z για τους οποίους ισχύει η σχέση : 

            2i1z ≤−−         (1) 

1) Να καθορισθούν τα σημεία του μιγαδικού επιπέδου, που ικανοποιούν   

    τη σχέση (1).                                                                                (4Μ) 

2) Αν στην παράσταση i54z −−    (2),   ο μιγαδικός z παίρνει τις τιμές  

    που ικανοποιούν τη σχέση (1), να καθορισθούν η ελάχιστη και η   

    μέγιστη τιμή της (2) καθώς και οι αντίστοιχες τιμές του z.             (8Μ) 

3) Να δοθούν και γραφικά οι απαντήσεις των δύο προηγουμένων     

    ερωτημάτων.                                                                                (2Μ) 

 

Θέμα 4ο 

Α. ∆ίνεται ο μιγαδικός αριθμός ( ) ( )2 1 3 2 ,    με .z iημα συνα α= − + − ∈  

    α. Να αποδείξετε ότι οι εικόνες των σημείων Μ(z), είναι σημεία κύκλου. 

    β. Να βρεθούν οι μιγαδικοί z που έχουν το μέγιστο και το ελάχιστο μέτρο. 
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    γ. Να βρεθούν τα μέτρα των μιγαδικών του ερωτήματος β. 

    δ. Να αποδείξετε ότι: 3 4 1z≤ − + ≤ 7 .                                      (Μον.10) 

 

Β.  ∆ίνεται η συνάρτηση 
xx

x)x(f 2 −
= , με πεδίο ορισμού το Α = ℜ-{0,1}. 

    α. Να εξεταστεί αν η f είναι «1-1».                                                  (2) 

    β. Να βρεθεί η αντίστροφη f-1.                                                        (4) 

    γ. Να επιλυθεί η εξίσωση f-1(x) = f(x).                                            (3) 

    δ. Να βρεθούν οι συναρτήσεις f°f-1, και  f-1°f.                               (3+3) 

                                                                                                      (Μον.15)  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Καλή  Επιτυχία ! 
 


