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ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: TEΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1o
A.

Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σ' ένα διάστηµα ∆ και
x 0 ένα εσωτερικό σηµείο του ∆. Αν η f παρουσιάζει
τοπικό ακρότατο στο x 0 και είναι παραγωγίσιµη στο
σηµείο αυτό, να αποδείξετε ότι f΄(x 0 )=0
Μονάδες 10

Β.

Πότε µια συνάρτηση f λέµε ότι είναι παραγωγίσιµη σε
ένα σηµείο x 0 του πεδίου ορισµού της;
Μονάδες 5

Γ.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α. Η διανυσµατική ακτίνα του αθροίσµατος
µιγαδικών αριθµών είναι το άθροισµα
διανυσµατικών ακτίνων τους.
β.

lim f(x) = A , αν και µόνο αν

x→ x 0

δύο
των

Μονάδες 2
lim f(x) = lim f(x) = A

x→ x −
0

x→ x 0+

Μονάδες 2
γ. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο x 0 ,
τότε η συνάρτηση f⋅g είναι παραγωγίσιµη στο x 0
και ισχύει:
(f⋅g)΄(x 0 ) = f΄(x 0 ) g΄(x 0 )
Μονάδες 2
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δ. Έστω µια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα
διάστηµα ∆. Αν f΄(x)>0 σε κάθε εσωτερικό σηµείο x
του ∆, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το ∆.
Μονάδες 2
ε. Έστω f µια συνεχής συνάρτηση σ’ ένα διάστηµα
[α,β]. Αν G είναι µια παράγουσα της f στο [α,β],
τότε
β

∫ α f (t)dt = G (β) − G (α)
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 2 ο
∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο f(x)=x 2 lnx .
α.

Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f, να
µελετήσετε την µονοτονία της
και να βρείτε τα
ακρότατα.
Μονάδες 10

β.

Να µελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να
βρείτε τα σηµεία καµπής.
Μονάδες 8

γ.

Να βρείτε το σύνολο τιµών της f.

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται η

g(x)=e x f(x), όπου
παραγωγίσιµη στο IR και f(0)=f( 3 )=0 .
2
συνάρτηση

Μονάδες 7

f

α. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστο

συνάρτηση

ξ∈(0, 3 )
2

τέτοιο ώστε f΄(ξ)=−f(ξ).
Μονάδες 8
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β. Εάν f(x)=2x 2 −3x, να υπολογίσετε το ολοκλήρωµα

I (α)=
γ. Να βρείτε το όριο

0

∫ α g(x)dx ,

α∈IR
Μονάδες 8

lim I(α)

α → -∞

Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Έστω η συνεχής συνάρτηση f: IR → IR τέτοια ώστε f(1)=1. Αν
για κάθε x∈ IR, ισχύει
g(x)=

x3

∫1

z f (t)dt − 3 z +

1
(x − 1) ≥ 0,
z

όπου z=α+βi∈C, µε α, β∈ IR *, τότε:
α. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιµη
στο IR και να βρείτε τη g΄.
Μονάδες 5
β. Nα αποδείξετε ότι z = z +

1
z
Μονάδες 8

γ. Με δεδοµένη τη σχέση του ερωτήµατος β να αποδείξετε
1
ότι Re(z 2 ) = −
2
Μονάδες 6
δ. Aν επιπλέον f(2)=α>0, f(3)=β και α>β, να αποδείξετε ότι
υπάρχει x 0 ∈ (2,3) τέτοιο ώστε f(x 0 )=0.
Μονάδες 6
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην
αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο. Τα σχήµατα που
θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν
και µε µολύβι.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά τη 10:30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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