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ΘΕΜΑ  1ο 

Α. α)Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα  
σηµείο xο , να αποδείξετε  ότι είναι και συνεχής  στο 
σηµείο αυτό . 

Μονάδες 8,5 
 
β) Να γράψετε την εξίσωση  της εφαπτοµένης  της  

γραφικής  παράστασης µιας παραγωγίσιµης 
συνάρτησης  f στο σηµείο Α(xο , f(xo)). 

 Μονάδες 4 
 
B. α) Αν z=x+yi ≠0,   ρz =   και θ ένα όρισµα του z,  να  

αποδείξετε ότι ο z παίρνει  τη µορφή  
z=ρ (συνθ + iηµθ) 

 Μονάδες 8,5 
 
 β) Αν z1=ρ1(συνθ1 + iηµθ1), z2=ρ2(συνθ2 + iηµθ2) είναι η 

τριγωνοµετρική µορφή των µιγαδικών z1, z2 και z1=z2, 
τότε 

 1) ρ1=ρ2 και θ1+θ2=0 . 
 2) ρ1+ρ2=0 και θ1=θ2+2kπ , Zk∈ .  
 3) ρ1=ρ2 και θ1 − θ2=2kπ ,  Zk ∈  . 
 4) ρ1 − ρ2=0 και θ1+θ2=2kπ , Zk ∈  . 
 

Να γράψετε στο τετράδιό  σας τον αριθµό που 
αντιστοιχεί  στη σωστή απάντηση .  

 Μονάδες 4 
 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ  2ο 
 

∆ίνονται  οι µιγαδικοί  αριθµοί 
  και  zi21z1 −= 2=3+4i 

α) Αν  yixz
z

1

2 +=  ,   x,y∈IR  ,  να αποδείξετε ότι x=  και 

y=2. 

1−

 Μονάδες 8 
 
β) Αν µια ρίζα της εξίσωσης  x2+βx+2γ=0, όπου β,γ∈ IR , είναι  

η 
1

2
z
z

, να βρείτε τις τιµές των β και γ .  

 Μονάδες 8 
 

γ) Να βρείτε το γεωµετρικό  τόπο των εικόνων των 
µιγαδικών αριθµών  z  για τους οποίους ισχύει   

21 zz2z =−  

 Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ  3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση  f(x) = 2x + 4 + 
4x2

1
+

   . 

α) Να βρείτε την εξίσωση  της εφαπτοµένης της γραφικής  
παράστασης  της f στο σηµείο που τέµνει τον άξονα y΄y . 

 Μονάδες 7 

 
β) Να βρείτε τις ασύµπτωτες της γραφικής  παράστασης  της  

συνάρτησης  f. 
 
 Μονάδες 9 
 

γ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του χωρίου που 
περικλείεται από τη γραφική παράσταση της  
συνάρτησης  f, τον άξονα των x και τις ευθείες x=0,   x=1. 

 Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  4ο 
Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση ( ) →∞+,0:f IR για την 

οποία ισχύουν f(1) = 0 και  

x f΄(x) 2f(x) = x, για κάθε − ),0(x ∞+∈ .  

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση 2x
)x(f)x(h =  είναι γνησίως  

αύξουσα στο . ),0( ∞+
 Μονάδες 7 
 

β) Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης  f. 
 Μονάδες 8 
 

γ) Να βρείτε το  

2

x
1

1 )x(ln

dt)t(f
x
lim ∫
→

 

 Μονάδες 10 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τις φωτοτυπίες . 

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό  σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοτυπιών .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοτυπιών 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


