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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 

1. Έστω f πραγματική  συνάρτηση με f '(x) αύξουσα, για κάθε x R . Έστω α,βR και α<β, να   

      δείξετε ότι f(x)–f(α)≤f '(β)(x–α) για κάθε x[α,β].                                                      

2. Αν για την f :[α,β]R ισχύει ότι f ' αύξουσα τότε
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3. Έστω f συνεχής στο [α,β] και δύο φορές παραγωγίσιμη στο (α,β) με f(α)<0, f(β)=f '(β)=0. Να   

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

 

 

4. Έστω f μια συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη στο R. Αν οι αριθμοί f(2), f(4), f(6) είναι   

    διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ(2,6) τέτοιο  

     ώστε f ''(ξ)=0. 

5. Έστω f συνεχής στο [–α,α] και δύο φορές παραγωγίσιμη στο (–α,α), ώστε f(0)=
 f (α) f

2

–α
.  

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

 

6. Δίνεται η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f για την οποία ισχύει 

f(25)+f(20)=f(35)+f(10).  

     Να δείξετε ότι:  

          i) Υπάρχουν ξ1, ξ2(10,35) ώστε f '(ξ1)=f '(ξ2). 

         ii) Υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ(10,35) ώστε f ''(ξ)=0. 

 

7. α) Αν μια συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο R και υπάρχουν τρία σημεία της   

         που είναι συνευθειακά, να δείξετε ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον σημεία στα οποία οι   

         εφαπτόμενες είναι παράλληλες.  

     β) Υπάρχει ξR έτσι ώστε f ''(ξ)=0. 

 

8. Έστω η συνάρτηση f:[α,β]R η οποία είναι συνεχής στο [α,β] και παραγωγίσιμη στο (α,β)   

    και  f(α)=2β, f(β)=2α.  

       i) Να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=2x έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (α,β). 

      ii) Να δείξετε ότι υπάρχουν ξ1, ξ2(α,β) τέτοια ώστε f '(ξ1)f '(ξ2)=4.            

 

                            

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