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 Θέμα 1ο   
 

 ∆ίνονται οι συναρτήσεις :  και  0,1lnln)( 22 >+−= xxxxf
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Α1. Να λύσετε την ανίσωση .                                                Μ4 1)( ≥xf

Α2. Να βρείτε τις τιμές του x ώστε η γραφική παράσταση της f να βρίσκεται  

      πάνω από τον άξονα x΄x.  Υπάρχει ελάχιστη τιμή της f ;                  Μ4 

Β1. Να βρείτε την περίοδο, την ελάχιστη τιμή και την μέγιστη τιμή της g. Μ6 

B2. Να λύσετε την εξίσωση :  g(x) = 0 για xє [0, 6e].                              Μ7 

Γ.   Υπάρχει λύση της εξίσωσης f(x) = g(x) ;   

      ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.                                                    Μ4 
 

 
Θέμα 2ο    
    

∆ίνονται το διάνυσμα  και το σημείο Α(3,5). α (1, 2)=

Α. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το σημείο Α    

          και είναι παράλληλη με το διάνυσμα α .                             Μ4 

Β. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C που εφάπτεται της ευθείας ε στο  

          Α και τέμνει τον άξονα yy΄ στο σημείο Ε(0,2).                            Μ8 

Γ. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης που έχει μία από τις εστίες της  

          το σημείο Ε και μεγάλο άξονα ίσο με τη μεγαλύτερη πλευρά του  

          ορθογωνίου βάσης της υπερβολής με εξίσωση: y2 – 20x2 = 5.      M6 

∆. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Α και απέχει  

          από το σημείο Ε απόσταση 3.                                        M7 
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  Θέμα 3ο  
 

Θεωρούμε την ευθεία ε: x + y = 1 και την παραβολή C: y2 = 2x. 

1. Να βρείτε τα κοινά τους σημεία Α και Β.                                     M5       

2. Να προσδιορίσετε το σημείο Γ στο οποίο η ευθεία ε τέμνει τη 

διευθετούσα δ της C.                                                                  M5 

3. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C1, ο οποίος έχει διάμετρο το 

ευθύγραμμο τμήμα ΓΕ, όπου Ε η εστία της παραβολής C.              M9 

4. Να βρείτε την ευθεία που εφάπτεται του προηγούμενου κύκλου C1 

στο σημείο Ε.                                                                          M6 

  
 
 
Θέμα 4ο  
 

∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α=7,  β=8 και γ=5. 

1. Να δείξετε ότι το τρίγωνο είναι οξυγώνιο. 

2. Να υπολογίσετε την προβολή της πλευράς γ πάνω στη β. 

3. Να δείξετε ότι η γωνία Α=60ο. 

4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του ΑΒΓ. 

5. Αν Ε1, Ε2 τα εμβαδά του περιγεγραμμένου και του εγγεγραμμένου 

κύκλου του ΑΒΓ αντίστοιχα, να δείξετε ότι 9
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