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Θέμα 1 

Α. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=αx, με α>1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το Α=_______________ 

2. Η συνάρτηση f έχει σύνολο τιμών το f(Α)=_______________ 

3. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα yy΄ στο σημείο _____________ 

4. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει ασύμπτωτο τον _____________ 

5. Για οποιαδήποτε x1, x2∈A ισχύει η συνεπαγωγή: x1<x2⇒_____________ που σημαίνει ότι 

η συνάρτηση f είναι γνησίως _____________ στο Α. (Μονάδες 10) 

Β. Να δώσετε τον ορισμό του λογαρίθμου ενός θετικού αριθμού θ ως προς βάση α. (Μονάδες 5) 

Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο φύλλο εξέτασης τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

α. Η εξίσωση 2x=α έχει μοναδική λύση για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού α. 

β. Η συνάρτηση f(x)=ημx είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα 3 , 2
2
π⎡ ⎤π⎢ ⎥⎣ ⎦

. 

γ. Το άθροισμα δύο πολυωνύμων P(x) και Q(x) δευτέρου βαθμού είναι ένα πολυώνυμο 

δευτέρου βαθμού. 

δ. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=ex και g(x)=lnx είναι συμμετρικές ως 

προς τον άξονα xx΄. 

ε. Αν το πολυώνυμο  έχει ρίζα το ρ, τότε το ρ είναι 

διαιρέτης του α0.  (Μονάδες 10) 
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Θέμα 2 

Δίνονται τα πολυώνυμα Ρ(x)=x4–2x3−7x2–2x−8  και Q(x)=x2v−1–xv–4x+4,  με x∈ΙR και ν∈N*.  

Α. Να κάνετε τη διαίρεση του Ρ(x) με το πολυώνυμο  x2+1. (Μονάδες 5) 

Β. Να δείξετε ότι το Ρ(x) παίρνει τη μορφή : (x2+1)(x−4)(x+2). (Μονάδες 5) 

Γ. Αν το Q(x) έχει παράγοντα το x−2, να δείξετε ότι το Q(x), είναι τρίτου βαθμού. (Μονάδες 7) 

Δ. Για ν=2 να αποδείξετε ότι το   Q(x)=(x−1)(x−2)(x+2) και να λύσετε την ανίσωση  

 Ρ(x)·Q(x)≥0. (Μονάδες 8) 



Θέμα 3 

Δίνεται γεωμετρική πρόοδος α1, α2, …, αν, αν+1, αν+2, … και 0 x
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α = , , x 4να = ημ + 1 3 xν+α = ημ  και 2 4 7 xν+α = − ημ  

Να βρεθούν ο αριθμός x , ο λόγος λ και ο δείκτης ν του όρου αν της προόδου. 

  (Μονάδες 25=15+5+5) 

Θέμα 4 

Δίνεται η συνάρτηση: ( )xf (x) ln e 2= − . 

Α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. (Μονάδες 3) 

Β. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα xx΄. 

     (Μονάδες 3) 

Γ. Να λύσετε την εξίσωση: . f (2x) ln 7 f (x)= +

    (Μονάδες 6) 

Δ. Αν  f(α), f(β), f(γ) είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, τότε δείξτε ότι ισχύει: 

 (eβ–2)2=(eα−2)(eγ−2). (Μονάδες 6) 

Ε. Δείξτε ότι : 
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. (Μονάδες 7) 
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