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             Αξιολόγηση στα Μαθηματικά   Προσανατολισμού                                 Γ΄ Γ.Ε.Λ 

            
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

 
Θέμα 1 

Α. 

α) Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ’ ένα διάστημα Δ 

και χ0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει 

στο χ0 τοπικό ακρότατο και είναι παραγωγίσιμη σ’ 

αυτό, να δείξετε ότι: f΄(χ0) = 0. 

                                                                                                                    

(5 μονάδες) 

β) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 

γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 

Π1: Αν   f(χ)   f(0) για κάθε χ ε [0  ) και η   f 

είναι παραγωγίσιμη στο 0 τότε    f΄(0) = 0 

(2,5 μονάδες) 

Π2: Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ’ ένα διάστημα Δ 

και χ0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ στο οποίο η f είναι 

παραγωγίσιμη με        f΄(χ0) = 0. Τότε η f έχει στο 

χ0 τοπικό ακρότατο. 

(2,5 μονάδες) 

Π3: Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ’ ένα διάστημα Δ 

με               f(χ) >  0  για κάθε χ ε Δ  και χ0 

ένα εσωτερικό σημείο του Δ στο οποίο η f είναι 

παραγωγίσιμη. Στο χ0 η απόσταση των σημείων της 

γραφικής παράστασης της f από τον χ΄χ παρουσιάζει 

ελάχιστο. 

Η εφαπτομένη της   γραφικής παράστασης της f  στο (χ0 

, f(χ0)) είναι παράλληλη στον χ΄χ. 

                                                                                                                        

(2,5 μονάδες) 
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Β. 

Έστω συνάρτηση f η οποία είναι δυο φορές παραγωγίσιμη 

στο    και παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο χ1 και 

τοπικό μέγιστο στο χ2 με χ1<χ2. 

α) Για τις τιμές της f΄ στα χ1 , χ2 ισχύει: 

Α.: f΄(χ1)>0 και f΄(χ2)<0.         Β.: f΄(χ1)<0 και 

f΄(χ2)>0. 

Γ.: f΄(χ1)=0 και f΄(χ2)=0.          Δ.: f΄(χ1)  0 

και f΄(χ2) 0. 

(Γράψτε στο τετράδιό σας την σωστή απάντηση) 

(4 μονάδες) 

β) Να δικαιολογήσετε την ύπαρξη αριθμού ξ ε (χ1 , χ2) 

για το οποίο ισχύει: 
21

21 )()(
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f΄΄  

(4,5 μονάδες) 

γ) Για τον αριθμό ξ του β) ερωτήματος ισχύει: 

Α.: f΄΄(ξ)>0.         Β.: f΄΄(ξ)<0.          

Γ.: f΄΄(ξ)=0.         Δ.: f΄΄(ξ)  0.          

(Γράψτε στο τετράδιό σας την σωστή απάντηση) 

(4 μονάδες) 

 

 

Θέμα 2  

Έστω η συνάρτηση f: [α, β]  , η οποία είναι 

συνεχής στο [α, β], παραγωγίσιμη στο (α, β) και 

f(α)=2β, f(β)=2α.  

α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=2x έχει μία 

τουλάχιστον ρίζα στο (α, β).  

(12,5 μονάδες) 

β. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1, ξ2 ε(α, β) τέτοια ώστε  

f΄(ξ1) f΄(ξ2) = 4.  

(12,5 μονάδες) 

 

Θέμα 3  

 

Για  μια πραγματική συνάρτηση f, που είναι παραγωγίσιμη 

στο σύνολο των πραγματικών αριθμών  , ισχύει ότι: 
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        f
3
(χ) + β f

2
(χ) + γ f(χ) = χ

3
 – 2χ

2
 + 6χ – 1 για 

κάθε πραγματικό αριθμό χ, όπου β, γ πραγματικοί αριθμοί 

με β
2
<3γ. 

α. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f  δεν έχει ακρότατα. 

                                                           

Μονάδες 10 

β. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f  είναι γνησίως αύξουσα. 

                                                           

Μονάδες 8 

γ.  Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδική ρίζα της εξίσωσης  

f(χ) = 0 στο ανοικτό διάστημα (0,1).  

                                                           

Μονάδες 7 

 

Θέμα 4. 

Δίνεται η συνάρτηση 
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α.  Να υπολογίσετε την τιμή του α ώστε η f να είναι 

συνεχής στο διάστημα  0, . 

β.  Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο 0. 

γ.  Να υπολογίσετε τα λ , β για τα οποία η ευθεία ψ = 

λχ +β είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης 

της f όταν χ   και όταν χ   

δ.  Να μελετήσετε την γραφική παράστασης της f ως προς 

τα κοίλα. Έχει σημεία καμπής; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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