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             Αξιολόγηση στα Μαθηματικά   Προσανατολισμού                                 Γ΄ Γ.Ε.Λ 

            
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 

1. Έστω f(x)=3αx
2
+2βx+α, α≠0 με 3α(α+β)+2β+1=0. Να δείξετε ότι υπάρχει ξ(α,β) ώστε η   

    εφαπτομένη της f στο (ξ, f(ξ)) να είναι κάθετη στην διχοτόμο της 1
ης

 γωνίας. 

 

2. Δίνεται η συνάρτηση f, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο R με f '(x)≠0 για κάθε xR. 

    α) Να δείξετε ότι η f είναι "1–1". 

    β) Αν η γραφική παράσταση Cf της f διέρχεται από τα σημεία Α(1,2005) και Β(–2,1), να   

        λύσετε την εξίσωση f 
-1

(–2004+f(x
2
–8))=–2. 

    γ) Να δείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο Μ της Cf, στο οποίο η εφαπτομένη της Cf   

        είναι κάθετη στην ευθεία ε: y=–
1

668
x+2005.                                   

3. Δίνεται η συνάρτηση f, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο R με f 
2
(1)–f 

2
(0)>1 και η συνάρτηση   

    g(x)=f 
2
(x)–x.  

    α) Να δείξετε ότι υπάρχει xο(0,1) ώστε g'(xο)>0. 

    β) Να δείξετε ότι f(xο)f '(xο)>
1

2
. 

4. Αν για την παραγωγίσιμη συνάρτηση f ισχύει f(α)=2β+6α και f(β)=5β+3α, να δείξετε ότι   

    υπάρχει ξ(α,β), ώστε f '(ξ)=3. 

 

5. Αν f παραγωγίσιμη και περιττή στο R με f(2)=6, να δείξετε ότι: 

    α) Η f διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

    β) Υπάρχουν δύο τουλάχιστον εφαπτόμενες παράλληλες στην ε: y=3x+2016. 

 

6. Έστω f δύο φορές παραγωγίσιμη στο R. Η εφαπτομένη της f στο Α(1, f(1)) έχει εξίσωση   

    y=3x–5 και στο Β(3, f(3)) έχει εξίσωση y=–x+7. 

     α) Να βρείτε τα f(1), f '(1), f(3), f '(3) 

     β) Να δείξετε ότι υπάρχει ξ(1,3), ώστε f '(ξ)=3. 

     γ) Να δείξετε ότι υπάρχει ξ(1,3), ώστε f ''(ξ)=–2. 

   

 

7. Έστω f συνεχής στο [α,β] και παραγωγίσιμη στο (α,β) με f(α)>f(β). Να δείξετε ότι υπάρχει    

    ένα τουλάχιστον ξ(α,β) τέτοιο ώστε f '(ξ)<0. 

 

8. Έστω f συνεχής και αύξουσα στο [α,β] και παραγωγίσιμη στο (α,β). Να δείξετε ότι υπάρχει   

    ένα τουλάχιστον ξ(α,β) τέτοιο ώστε f '(ξ)>0. 
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