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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ  (5) 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Έστω η συνάρτηση f ( )x x  

Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα (0, +∞) 

και ισχύει 1

2
f '( )x

x
   

Μονάδες 7 

Α2. Αν δύο μεταβλητά μεγέθη x, y συνδέονται με τη σχέση 

y=f(x) όπου f είναι μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο xο  τότε τι 

ονομάζεται ρυθμός μεταβολής του y ως προς το x στο σημείο xο;    

Μονάδες 4 
 

A3. Ποια είναι η γεωμετρική ερμηνεία του Θεωρήματος της 

Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού; 

Μονάδες 4 

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας 

στο τετράδιο σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α) Αν 
ox x

lim f (x) 0


   τότε f(x)<0 κοντά στο xο 

β) Για κάθε xR ισχύει |ημx| > |x| 

γ) Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Τα 

εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f δεν παραγωγίζεται είναι 

κρίσιμα σημεία της f στο Δ. 

δ) Ισχύει 
x +

ημx
lim 1

x 
      

ε) Αν μια συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος 

Rolle στο διάστημα [α, β]  τότε η f δεν είναι 1-1   

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ B  

 

Έστω η συνάρτηση   
2

f( ) 
2
xx

x
 ,  x2 

 

B1. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, τα 

κοίλα και τα σημεία καμπής.  

Μονάδες 7  

 

B2. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της Cf  

Μονάδες 6 

B3. Να βρείτε τη σχετική θέση της Cf με την πλάγια ασύμπτωτη 

της.  

Μονάδες 6    

 

B4. Να αποδείξετε ότι η  συνάρτηση  g με  
2

g( ) 
2
xx

x
, x<0  

αντιστρέφεται  και να εξετάσετε αν ορίζεται η σύνθεση  gog 

Μονάδες 3+3 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Η κάθε μία απ’ τις δύο ίσες πλευρές ισοσκελούς τριγώνου είναι 

10 και έστω x το μήκος της τρίτης πλευράς του.   
 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου  δίνεται απ’ τη 

συνάρτηση:   
 

1
Ε( ) 400

4
2x = x x   όπου   x(0, 20) 

Μονάδες 6 

 

Γ2. Να βρείτε συνάρτηση  f  της οποίας η γραφική παράσταση  

διέρχεται απ’ το σημείο (16, 1878)  και η κλίση της  στο 

σημείο (x, f(x)) είναι Ε(x) 

Μονάδες 6 

 

Γ3. Για ποια τιμή του x μεγιστοποιείται το εμβαδόν Ε(x) και   

πόσο είναι τότε το μέγιστο εμβαδόν;  

Μονάδες 6 

   

Γ4. Να βρεθούν οι τιμές του λR για τις οποίες η ευθεία y=λx 

τέμνει την CΕ   ακριβώς σε ένα σημείο.  

Μονάδες 7 

    

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ 

  

Έστω οι συναρτήσεις  f(x)=ημ(πx)  και  g(x)=|x2 – x |  

 

Δ1. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο σύστημα αξόνων τις  Cf 

και Cg  

Μονάδες 6 

Δ2. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν άπειρες εφαπτόμενες της  Cf οι 

οποίες είναι παράλληλες στην εφαπτομένη της Cg στο 

τοπικό της μέγιστο.  

Μονάδες 6 

Δ3. Έστω Ω το χωρίο που περικλείεται απ’ τις Cf  και Cg. Να 

βρείτε την κατακόρυφη ευθεία  που χωρίζει το Ω σε δύο 

ισεμβαδικά χωρία  και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.    

Μονάδες 1+6 

Δ4. Αν  
  
  

  
h( ) = 1+f

2

x

x
x   να αποδείξετε ότι υπάρχει xο(1, 2) 

τέτοιο ώστε  h΄(xο)=0 

Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο εξώφυλλο  του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόμενο 

μάθημα .  Στο εσώφυλλο  πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά 

στοιχεία μαθητή.  

 Στην αρχή των απαντήσεων σας  να γράψετε πάνω-πάνω την 

ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα 

θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις 

σας το όνομά σας.   

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 

σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα μόνο  με μπλε ή 

μόνο  με μαύρο στυλό  με μελάνι που δεν σβήνει . Μολύβι επιτρέπεται, 

μόνο  αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα 

κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

 


