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στα
Μαθηματικά

1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΘΕΜΑ 1 (16950)
α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με
συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο.
(Μονάδες 10)
β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δυο εξισώσεις του συστήματος που ορίσατε στο α) ερώτημα
και, με βάση το γράφημα, να εξηγήσετε γιατί το σύστημα είναι αδύνατο.
(Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2 (16954)
Δίνεται η εξίσωση: 8x + 2y = 7 (1)
α) Να γράψετε μια άλλη εξίσωση που να μην έχει καμία κοινή λύση με την εξίσωση (1).
(Μονάδες 10)
β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δυο εξισώσεις και, με βάση το γράφημα, να εξηγήσετε γιατί
το σύστημα είναι αδύνατο. (Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 3 (17833)
Δίνεται η συνάρτηση f(x)  8  x  8  x
α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . (Μονάδες 5)
β) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι άρτια ή περιττή. (Μονάδες 8)
γ) Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της, να επιλέξετε ποια
από τις παρακάτω τρείς προτεινόμενες, είναι η γραφική της παράσταση και στη συνέχεια
να υπολογίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της.
(Μονάδες 7)

δ) Να αιτιολογήσετε γραφικά ή αλγεβρικά, γιατί οι συναρτήσεις g(x) =f(x)-3 και
h(x) =f(x+3) δεν είναι ούτε άρτιες ούτε περιττές .
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(Μονάδες 5)
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ΘΕΜΑ 4 (17835)

 :x     2 y  3  2 :    2 x  5y  3,   .
Δίνονται οι ευθείες 1
α) Για τις διάφορες τιμές του λЄR, να βρείτε τη σχετική θέση των δύο ευθειών.
(Μονάδες 13)
β) Στην περίπτωση που οι ευθείες τέμνονται, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Α των δύο
ευθειών.
(Μονάδες 7)
γ) Να βρείτε την τιμή του λЄR για την οποία το σημείο Α ανήκει στην ευθεία με εξίσωση: x  2y  3

(Μονάδες 5)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ!!!!!!
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