
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΘΕΜΑ Α: 

Α1. Να αποδείξετε ότι για κάθε γωνία ω ισχύει : 
 ημ2ω + συν2ω = 1 

 

Α2. Να κατασκευάσετε τον τριγωνομετρικό πίνακα για τις γωνίες από 0 μέχρι 
3π

2
 στο 

τετράδιο σας και να τον συμπληρώσετε. 
 

Α3. Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α παρουσιάζει στο x0 ∈ A 
(ολικό) ελάχιστο; 
 

Α4. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Υπάρχει γωνία ω με ημω =
√5

2
. 

2. Αν ισχύει 0 < x <
π

2
, τότε συν2x>0 

3. Αν ημx=0, τότε ισχύει πάντα ότι συνx=1 

4. Η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το [-2,3] και τύπο f(x) = x3 + 3x είναι περιττή. 

5. Κάθε συνάρτηση έχει ελάχιστη τιμή και μέγιστη τιμή. 

6. Αν μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το ℝ δεν είναι άρτια τότε είναι περιττή. 

7. Αν η f έχει πεδίο ορισμού το ℝ και ισχύει f(3)<f(5), τότε η f είναι γνησίως 

αύξουσα στο ℝ. 

8. Αν ένα γραμμικό σύστημα 2x2 έχει D=0 τότε είναι αόριστο. 

9. Η συνάρτηση f(x) =
1

x
 , είναι γνησίως φθίνουσα στο ℝ∗. 

10. Ισχύει συν(ω − π) − συνω = 0 
(Μονάδες 5-5-5-10) 

 
ΘΕΜΑ Β: 

Β1. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:  f(x) = 3(x − 5)2 + 2 

 
Β2. Να εξετάσετε αν οι επόμενες συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές: 

α) f(x) =
−2x2

x−1
 

β) g(x) =
3𝑥5−6𝑥

|𝑥|
 

 

Β3. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση: 

f(x) = {
1

x
− √x − 2x2 ,    x > 0

−5 + 3x     , x ≤ 0
 

(Μονάδες 3-5-3) 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Β4. Δίνεται άρτια συνάρτηση 𝑓 , με πεδίο ορισμού το [-3,3], της οποίας τμήμα της 

γραφικής παράστασης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

α) Να συμπληρώσετε στο τετράδιο σας τη γραφική παράσταση της 𝑓. 

β) Να βρείτε σε ποια διαστήματα η 𝑓 είναι γνησίως φθίνουσα και σε ποια γνησίως 

αύξουσα. 

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της 𝑓, καθώς και τις θέσεις τους. 
(Μονάδες 2-2-2) 

 

Β5. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης 𝑓. 

α) Να λύσετε την εξίσωση f(x) = 0. 

β) Να λύσετε την ανίσωση f(x) > 0. 

γ) Να βρείτε τα διαστήματα του x που η συνάρτηση 𝑓 είναι γνησίως αύξουσα. 

δ) Να βρείτε τα διαστήματα του x που η συνάρτηση είναι σταθερή. 

ε) Να εξηγήσετε για ποιο λόγο η εξίσωση f(x) = 4 είναι αδύνατη. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(Μονάδες 2-2-1-1-2) 

 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ Γ: 

Γ1. Δίνεται η παράσταση : Α =  
ημ(2π+x)∙σφ(

3π

2
−x)∙συν(3π+x)

συν(
3π

2
+x)∙εφ(π+x)∙συν(

π

2
+x)

 

Να δείξετε ότι Α = σφx. 

 
Γ2. Να αποδείξετε τις ταυτότητες: 

α) 
1+ημ2θ

συν2θ
− 2εφ2θ = 1 

β) 
συνω

1+εφω
−

ημω

1+σφω
= συνω − ημω 

γ) ημ2α ∙  συν2β + συν2α =  1 –  ημ2α ∙  ημ2β 

 

Γ3. Ισχύει ότι ημω =
3λ−1

5λ+3
 και συνω =

4λ+4

5λ+3
 

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ∈ ℝ υπάρχει γωνία ω τέτοια ώστε να επαληθεύει τα 

παραπάνω και να υπολογίσετε τις εφω και σφω. 

 
 (Μονάδες 8-9-8) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Δ1. Δίνεται το σύστημα: {
λx + y = 2 − λ

x + λy = λ
 

α) Να βρείτε τις ορίζουσες D, Dx, Dy . 

β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις για τις οποίες το σύστημα έχει μοναδική λύση 
και στη συνέχεια να βρείτε τη λύση αυτή. 

γ) Αν επιπλέον οι εξισώσεις του συστήματος παριστάνουν ευθείες ε1 και ε2, να 

βρείτε τις τιμές του λ, για τις οποίες οι ε1 και ε2 είναι παράλληλες. 

δ) Αν οι ευθείες ε1 και ε2 του συστήματος τέμνονται πάνω στην ευθεία ζ: x − 2y = 0 

να βρείτε το λ. 
ε) Για λ=1, να βρείτε τις λύσεις (x,y) του συστήματος που ικανοποιούν επιπλέον 

τη σχέση x2 + y2 = 13 . 
(Μονάδες 5-5-5-5-5) 
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