
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: 

«Για κάθε συνάρτηση f ορισμένη και δύο φορές παραγωγίσιμη στο ℝ, αν για 

κάποιο x0 ∈ ℝ ισχύει f ′′(x) = 0, τότε το x0 είναι θέση σημείου καμπής της f». 

α) Να χαρακτηρίσετε τον ισχυρισμό, γράφοντας στο τετράδιο σας το γράμμα Α, 

αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής. (2 Μον.) 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας στο ερώτημα α. (8 Μον.) 

 

Α2. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

Για κάθε συνεχή συνάρτηση f: [α, β] → ℝ, αν ισχύει f(α) ∙ f(β) > 0, τότε: 

α) Η εξίσωση f(x) = 0 δεν έχει λύση στο (α,β), 

β) Η εξίσωση f(x) = 0 έχει ακριβώς μια λύση στο (α,β), 

γ) Η εξίσωση f(x) = 0 έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο (α,β), 

δ) Δεν μπορούμε να έχουμε συμπέρασμα για το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης 

f(x) = 0 στο (α,β). 

 
Α3. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω  

προτάσεις. 

α) Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α λέμε ότι παρουσιάζει (ολικό) ελάχιστο 

στο x0 ∈ Α, όταν f(x) ≥ f(x0) για κάθε x ∈ Α. 

β) Αν μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ παρουσιάζει τοπικό ακρότατο 

στο x0 ∈ Δ και είναι παραγωγίσιμη στο x0, τότε f ′(x0) = 0. 

γ) Τα κρίσιμα σημεία της f σε ένα διάστημα Δ είναι μόνο τα εσωτερικά σημεία του 

Δ στα οποία η παράγωγος της είναι ίση με 0. 

δ) Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ, τότε η εφαπτομένη της 

γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται «πάνω» από τη 

γραφική της παράσταση. 

ε) Αν μια συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x0, τότε η εφαπτομένη 

της Cf στο σημείο Α(x0, f(x0)) είναι οριζόντια. 

 (Μονάδες: 10-5-10) 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ B 

Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x −
4

x2 , x ∈ ℝ − {0} 

Β1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα. 

Β2. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής. 

Β3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f. 

Β4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f. 
(Μονάδες: 8-8-6-3) 

 

ΘΕΜΑ Γ: 

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: ℝ → ℝ για την οποία ισχύει:  

x ∙ f(x) + 1 = ex για κάθε x ∈ ℝ. 

Γ1. Να αποδείξετε ότι f(x) = {
ex−1

x
, x ≠ 0

1       , x = 0
 . 

Γ2. Να αποδείξετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f −1 και να βρείτε το πεδίο 

ορισμού της. 

Γ3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της Cf στο σημείο Α(0, f(0)). Στη συνέχεια, 

αν είναι γνωστό ότι η f είναι κυρτή, να λύσετε την εξίσωση: 

2f(1 − f(x)) = x + 2. 

Γ4. Θεωρούμε τη συνάρτηση h(x) = (x ∙ f(x) + 1 − e)2 ∙ (x − 2)2, x ∈ (0, +∞).  
Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h έχει δύο θέσεις τοπικών ελαχίστων και μια θέση 

τοπικού μεγίστου. 
(Μονάδες: 5-8-6-6) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f: [1, +∞) → ℝ για την οποία ισχύουν: 

• lim
h→+∞

[x ∙ h (f (x +
1

h
) − f(x))] = e−f(x) για κάθε x ∈ [1, +∞), 

• f(e) = ln2. 

Δ1. Να αποδείξετε ότι ισχύει x ∙ f ′(x) = e−f(x). 

Δ2. Να αποδείξετε ότι f(x) = ln(1 + lnx) , x ≥ 1. 
Δ3. Να αποδείξετε ότι η f είναι κοίλη και στη συνέχεια να βρείτε την εξίσωση της 

εφαπτομένης της Cf στο x0 = 1. 

Δ4. Να λύσετε την εξίσωση στο σύνολο των πραγματικών αριθμών: 

f(x2 + συν2x) = x2 − ημ2x. 
(Μονάδες: 6-7-7-5) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

2. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 
E-MAIL: 

mgigourtakis@gmail.com 

Μιχάλης Γιγουρτάκης  

mailto:mgigourtakis@gmail.com

