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Θέμα A  

A. Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα Δ, συνεχής στο Δ και f΄(x)=0  

 για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ, να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή σε όλο  

 το διάστημα Δ.                                                                                                                        (7) 

Β. Πότε μια συνάρτηση f είναι κοίλη σε ένα διάστημα Δ;                                                   (5) 

Γ. Να γράψετε τον ορισμό του σημείου καμπής της γραφικής παράστασης μιας 

συνάρτησης f.                                                                                                                              (5) 

Δ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 

 i. Aν η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο x0, τότε δεν είναι παραγωγίσιμηστο x0.   

 ii. Έστω f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ. Αν f γνησίως αύξουσα στο Δ τότε  

  f΄(x)>0, για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. 

 iii. Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x0 και η f είναι 

 παραγωγίσιμη στο x0, τότε f΄(x0)=0. 

 iv. Αν η συνάρτηση f παραγωγίζεται στο [α,β] με f(α)<f(β), τότε υπάρχει x0 (α,β)  

  τέτοιο ώστε f΄(x0)<0. 
  (4x2=8) 

 

Θέμα Β  

B1. Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση f:R R, για την οποία ισχύει f(x) ex+ln(x2+1), για 

κάθε x R. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της Cf στο σημείο Α(0,1).        (13)                             

 

B2. Ένα σημείο Μ κινείται στην καμπύλη c: y=x2+1, x 0, έτσι ώστε η τετμημένη του να 
αυξάνεται με ρυθμό 2cm/sec. Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ, που 
σχηματίζει η ΟΜ με τον άξονα x΄x, την χρονική στιγμή t0 κατά την οποία η ΟΜ 
εφάπτεται στην καμπύλη c.                                                                                                (12) 
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Θέμα Γ  

Έστω συνάρτηση f:[0,+ ) R με f(0)=0 και η f είναι κυρτή στο [0,+ ). Να δείξετε ότι: 

α. f(x+1) – f(x) > f΄(x), για κάθε x>0.                                                                                  (6) 

β. H συνάρτηση g  με g(x) = (x+1) f(x) - x f(x+1) – x + 2, x 0, είναι γνησίως  

 φθίνουσα.                                                                                                                                                 (7) 

γ. f(x) < 
2 3x

f
3 2

 
  

 
, για κάθε x>0.                                                                                                         (6) 

δ. Υπάρχει μοναδικό ξ (0,2), τέτοιο ώστε: 
2

f(ξ) f(ξ+1) ξ-2
- =

ξ ξ+1 ξ +ξ
.                                    (6) 

 
Θέμα Δ  

Δίνεται η συνάρτηση f(x) = (x-2) lnx + x. 

α. Nα βρείτε το σύνολο τιμών της f.                                                                   (8) 

β. Να δείξετε ότι η εξίσωση e2x-3 x2x-4=1, x>0, έχει ακριβώς δύο θετικές και άνισες  

 ρίζες.                          (8) 

γ. Αν x1,x2 με x1<x2 οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (ii), να δείξετε ότι υπάρχει  

 μοναδικό ξ (x1,1), τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της Cf στο σημείο (ξ,f(ξ)) να  

διέρχεται από το σημείο Α(0,
3

2
).                                                    (9) 

 

 
 


