
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Θέμα 1ξ  

Α.   Δίμεςαι η ρσμάοςηρη f(x) = x, x R.  Να δείνεςε όςι  f΄(x)=1. 

 (Μξμάδεπ 10) 

Β.  Πόςε μια ρσμάοςηρη με πεδίξ ξοιρμξύ Α λέγεςαι ρσμευήπ;                                                                                                                                               
(Μξμάδεπ 5) 

Γ.    Να υαοακςηοίρεςε ςιπ ποξςάρειπ πξσ ακξλξσθξύμ, γοάτξμςαπ  ρςημ κόλλα ραπ ςη λένη 
Σωρςό ή Λάθξπ  δίπλα ρςξμ αοιθμό πξσ αμςιρςξιυεί ρε κάθε ποόςαρη . 

1. Αμ μια ρσμάοςηρη είμαι παοαγωγίριμη ρε έμα διάρςημα Δ και ιρυύει f΄(x) >0 για 
κάθε ερωςεοικό ρημείξ ςξσ Δ, ςόςε η f  είμαι γμηρίωπ τθίμξσρα ρςξ Δ. 

2. Για ςημ παοάγωγξ μιαπ ρύμθεςηπ ρσμάοςηρηπ ιρυύει  
(f(g(x))΄ =f΄(g(x)) g΄(x). 

3. Ιρυύει: (√  ΄ = 
 

√ 
 

4. Αμ διαιοέρξσμε ςη ρσυμόςηςα μi με ςξ μέγεθξπ μ ςξσ δείγμαςξπ, ποξκύπςει η 
ρυεςική ρσυμόςηςα fi ςηπ ςιμήπ xi. 

5. Τξ οαβδόγοαμμα υοηριμξπξιείςαι για ςη γοατική παοάρςαρη ςωμ ςιμώμ μιαπ 
πξρξςικήπ μεςαβληςήπ.    

(Μξμάδεπ 2υ5=10) 

 

Θέμα 2ξ  

Δίμεςαι η ρσμάοςηρη  f(x) = 
  

 
  . 

1. Nα βοείςε ςξ πεδίξ ξοιρμξύ ςηπ f .   (Μξμάδεπ 5) 

2. Να βοείςε ςημ παοάγωγξ ςηπ f για κάθε x πξσ αμήκει ρςξ πεδίξ ξοιρμξύ ςηπ.  

(Μξμάδεπ 8) 

3. Να ενεςάρεςε ςημ f ωπ ποξπ ςημ μξμξςξμία και ςα ακοόςαςα. (Μξμάδεπ 12) 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 



Θέμα 3ξ 

  Δίμεςαι η ρσμάοςηρη  f(x) = 2x2 - αx + 1 . 

1. Να βοείςε ςημ ςιμή ςξσ α ώρςε η γοατική παοάρςαρη ςηπ f μα διέουεςαι από ςξ ρημείξ  
Α(1 , 0).  (Μξμάδεπ 6) 

2. Για α=3 μα βοείςε ςξ όοιξ:      
  

 

 

    

     
  (Μξμάδεπ 10) 

 

3. Να βοείςε ςημ ενίρωρη ςηπ εταπςξμέμηπ ςηπ γοατικήπ παοάρςαρηπ ςηπ f ρςξ ρημείξ  
Α(1 , 0).  (Μξμάδεπ 9) 

Θέμα 4ξ 

Αοιθμόπ ξυημάςωμ αμά ξικξγέμεια . 

 

1. Από ςξ παοαπάμω κσκλικό διάγοαμμα μα ρσμπληοώρεςε ςξμ πίμακα ατξύ ςξμ 
μεςατέοεςε ρςξ γοαπςό ραπ.   (Μξμάδεπ 10) 

Αοιθμόπ 
ξυημάςωμ 

Σσυμόςηςα 
μi 

Συεςική 
Σσυμόςηςα fi 

% 
0   

1   

2   

3   

4   

Σύνολα 40  
 

2.  Να βοείςε ςημ μέρη ςιμή ςωμ ξυημάςωμ αμά ξικξγέμεια. (Μξμάδεπ 8) 
3.  Να βοείςε ςξ πξρξρςό ςωμ ξικξγεμειώμ πξσ έυξσμ πάμω από 1 όυημα.  (Μξμάδεπ 7) 

Ο ΔΙΔΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                      Η ΔΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                             
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90  κανένα όχημα 
540  

1 όχημα   

1080 

3 οχήματα 
 

450 

4 οχήματα 
 

144ο 

2 οχήματα 


