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Μαθηματικά  

 
 

 

1. Ένα  κινητό Μ κινείται κατά μήκος της καμπύλης   

      y= x , x≥0. Ένας παρατηρητής βρίσκεται στη θέση   

     Π(0,1) ενός συστήματος συντεταγμένων Οxy και   

     παρατηρεί το κινητό από την αρχή Ο, όπως φαίνεται στο   

     διπλανό σχήμα . ∆ίνεται ότι ο ρυθμός μεταβολής της   

     τετμημένης του κινητού για κάθε χρονική στιγμή t ≥0   

      είναι x′(t)=16m/min  

     Γ1. Να αποδείξετε ότι η τετμημένη του κινητού, για  

           κάθε  χρονική στιγμή t≥0 δίνεται από τον τύπο   

           x(t)=16t. 

     Γ2. Να αποδείξετε ότι το σημείο της καμπύλης μέχρι  

          το οποίο ο παρατηρητής έχει οπτική επαφή με το κινητό είναι το Α(4,2) και, στη 

συνέχεια,   

          να υπολογίσετε πόσο χρόνο διαρκεί η οπτική επαφή.                           

 

 

2. Να εξετάσετε αν ισχύει το Θ.R. στις παρακάτω συναρτήσεις και να βρείτε το ξ ώστε f '(ξ)=0. 

    α) f(x)= x 1 3 x    στο [1,3]  β) f(x)=

2

2

x 2x 3   ,x<1

8x 2x         ,x– 1

  



 στο [–3,3] 

3. α) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2

αx β , x 1

x γx 1 ,  x 1

 


  
. Να βρείτε τα α, β, γ ώστε να εφαρμόζεται   

         το θεώρημα του Rolle στο [–2, 2].                                                                     

 

4. α) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=(x–2)
3
(x–5)

7
. Να δείξετε ότι εφαρμόζεται το Θ.R στο [2, 5] και   

         να βρείτε το ξ ώστε f '(ξ)=0.                     

                                                 

5. Δίνεται η συνάρτηση g(x)=e
x
f(x), όπου f συνάρτηση παραγωγίσιμη στο R και f(0)=f(3)=0. 

Να   

    δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ(0,3) τέτοιο ώστε f '(ξ)+f(ξ)=0                        

 

6. Έστω f(x) συνάρτηση συνεχής στο [–α,α], α>0 , δύο  φορές  παραγωγίσιμη  στο (–α,α). Αν   

    ισχύει f(–α)=f(0)=f(α), να δείξετε ότι υπάρχει ξ(–α,α) ώστε f ''(ξ)=0. 

                                                    

    Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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