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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

1. Δίνονται οι συναρτήσεις g(x)=6lnx–6x+5 και f(x)=3x2(lnx–1)–x3+2015.
α) Να μελετήσετε την g ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα.
β) Να δείξετε ότι η f στρέφει τα κοίλα κάτω για x>0.
2. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=αx–ln(x+1), x>–1 με α>0 και α≠1.
A. Αν ισχύει f(x)≥1 για κάθε x>–1 να αποδείξετε ότι α=e.
Β. Για α=e,
α. να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή.
β. να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα (–1,0] και
γνησίως αύξουσα στο διάστημα [0,+).
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γ. αν α,β,γ(–1,0)(0,+∞), να αποδείξετε ότι η εξίσωση
=0 έχει

x 1
x2
τουλάχιστον μια ρίζα στο (1, 2).
3. α) Aν η f είναι παραγωγίσιμη και κοίλη στο [0,6] με f(2)=f(5)=0, να δείξετε ότι f(0)f(6)>0.
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β) Να υπολογίσετε το lim
.
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4. Έστω η συνάρτηση f(x)=x5+x3+x.
α. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα κοίλα και να δείξετε ότι η f έχει
αντίστροφη.
β. Να δείξετε ότι f(ex) ≥ f(1+x) για κάθε xR.
γ. Να δείξετε ότι η εφαπτομένη της f στο (0,0) είναι ο άξονας συμμετρίας των γραφικών
παραστάσεων των f και f -1.
5. Δίνεται η συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο [α,β] και f(α)=f(β)=0. Αν είναι κυρτή στο [α,β]
τότε f(x)<0 και αν είναι κοίλη τότε f(x)>0 για κάθε x(α,β).
6. Δίνεται συνάρτηση f παραγωγίσιμη και κυρτή σε διάστημα Δ. Να δείξετε ότι για κάθε
 x  x2 
x1≠x2Δ είναι f(x1)+f(x2)>2f  1
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7. Δίνεται η συνάρτηση g, δύο φορές παραγωγίσιμη ώστε g(x)>0 και g''(x)g(x)–[g(x)]2>0. για
κάθε xR. Να δείξετε ότι:
i) η g '/g είναι γνησίως αύξουσα.
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ii) g  1
  g(x1 )  g(x 2 ) για κάθε x1, x2R.
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