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ΘΕΜΑ Α 

Α.1.  Έζηω f κηα ζπλάξηεζε νξηζκέλε ζε έλα δηάζηεκα Δ. Αλ F είλαη κηα 

παξάγνπζα ηεο f ζην Δ, ηόηε 

• όιεο νη ζπλαξηήζεηο ηεο κνξθήο: G(x)=F(x)+c , c είλαη παξάγνπζεο 

ηεο f ζην Δ θαη 

•   θάζε άιιε  παξάγνπζα  G ηεο f ζην  Δ  παίξλεη  ηε κνξθή: 

      G(x)=F(x)+c , c    

Α.2. Πόηε κία επζεία x = x0
 

ιέγεηαη θαηαθόξπθε αζύκπηωηε ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο f ;          

          

Α.3. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό 

ζαρ ηη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη. 

i. Αλ f (x)dx 0



  ηόηε θαη’ αλάγθε ζα είλαη f(x)0 γηα θάζε x[α,β].   

             

ii. Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη ζπλερήο ζην x0 θαη f(x0)>0, ηόηε f(x)>0 γηα ηηο ηηκέο ηνπ 
x θνληά ζην x0.        

iii. Έζηω f,g δύν ζπλαξηήζεηο νξηζκέλεο ζην ζύλνιν [α, +), όπνπ α έλαο 

πξαγκαηηθόο ζεηηθόο αξηζκόο. Αλ 0)(lim 


xf
x

 ηόηε 0)()(lim 


xgxf
x

  

           

iv. Έζηω ζπλάξηεζε f νξηζκέλε θαη παξαγωγίζηκε ζην δηάζηεκα [α,β] θαη ζεκείν 

x0[α,β] ζην νπνίν ε f παξνπζηάδεη ηνπηθό κέγηζην. Τόηε πάληα ηζρύεη όηη: f΄(x0)=0.

         

v. Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη θπξηή ζε έλα δηάζηεκα Δ, ηόηε ε εθαπηνκέλε ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f ζε θάζε ζεκείν ηνπ Δ βξίζθεηαη «πάλω» από ηε 

γξαθηθή ηεο παξάζηαζε.         

 

ΘΕΜΑ B 

B.1  Δίλεηαη ε ζπλάξηεζε )9ln()( 2xxxf   , όπνπ x . 



1) Να κειεηήζεηε ηελ f ωο πξνο ηελ κνλνηνλία θαη ηα αθξόηαηα. Σηε ζπλέρεηα, 

λα εμεηάζεηε αλ ππάξρνπλ θξίζηκα ζεκεία ηεο f θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

2) Να κειεηήζεηε ηελ f ωο πξνο ηελ θπξηόηεηα θαη λα βξείηε ηα ζεκεία θακπήο 

ηεο. Να εμεηάζεηε αλ ε εθαπηνκέλε ηεο Cf δηαπεξλά ηελ θακπύιε θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

3) i) Αλ f-1 ζπλερήο ζην  , λα δείμεηε όηη ε f αληηζηξέθεηαη θαη λα βξείηε ην 

πεδίν νξηζκνύ ηεο f-1. 

ii) Να ππνινγίζεηε ηα όξηα : 
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  B.2  Να δείμεηε όηη ε εμίζωζε ))(())(( xfofefof x 
 έρεη κνλαδηθή ξίδα ζην      ( 

0, 1). 

 

   B.3  Να δείμεηε όηη 9ln)(  xxf γηα θάζε 0x .  

   B.4 Να δείμεηε όηη  
e edxxf

0
9ln)(2  

 

B.5 Να βξείηε ην εκβαδόλ ρωξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

f ηνπ άμνλα x’x θαη ηηο επζείεο  x = x0 θαη x = 1, όπνπ x0 είλαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ 

θακπήο ηεο f. 

B.6  α) Να δείμεηε όηη )('2)()3( xxfxfxf   γηα θάζε 0x  

        β)   
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B.7 Να βξείηε ην εκβαδόλ ρωξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από Cf-1 ηνπ άμνλα x’x θαη ηεο 

επζείαο x = ln10. 

B.8  Αλ f παξάγνπζα ηεο f ζην  , λα βξείηε ην 

)]2017()2018(lim[  xFxF  

B.9  Να ππνινγίζεηε ην νινθιήξωκα   
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