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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προσανατολισμού 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1.  Να διατυπώσετε το θεώρημα Fermat και να το αποδείξετε. 
                             Μονάδες 7 

 

Α2.  Να διατυπώσετε το Θεώρημα της Μέσης Τιμής και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία. 

                               Μονάδες  4 

 

Α3. Πότε το σημείο  0 0A x ,f (x )  της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f  λέγεται 

σημείο καμπής; 

Μονάδες  3 

 
 
Α4.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν 
η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Αν f (x) 0   για κάθε 
*x , τότε η συνάρτηση f  είναι σταθερή στο 

*
. Nα 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   

Μονάδες  3 

β. Το μεγαλύτερο από τα τοπικά μέγιστα μιας συνάρτησης είναι πάντοτε  μέγιστο αυτής. 

γ. Τα σημεία ενός διαστήματος Δ στα οποία μια συνάρτηση f  δεν παραγωγίζεται ή η παράγωγός 

της είναι ίση με το μηδέν,  λέγονται κρίσιμα σημεία της f στο διάστημα Δ. 
δ. Αν μια συνάρτηση είναι κυρτή, τότε βρίσκεται κάτω από κάθε εφαπτομένη της. 
ε. Αν  f '(x) g '(x)  για x , , τότε υπάρχει c , ώστε f (x) g(x) c   

     Μονάδες  8            
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ΘΕΜΑ B 
 

 

 Δίνονται οι  συναρτήσεις:  3 2f (x) x 6 x    ,,  g(x) ln(5 x) x     ,        

 

α) Να μελετήσετε την μονοτονία των συναρτήσεων.                                                      Μονάδες 8  

 

β) Να μελετήσετε την κυρτότητα των συναρτήσεων.                                                      Μονάδες 10  

 

γ) Να υπολογίσετε τα όρια: 
3x 0

f (x)
lim

x
  ,,

x
lim g(x)


                                                           Μονάδες 7 

 
 

         

ΘΕΜΑ Γ 
 

Θεωρούμε την συνάρτηση 
 ln x 1

f (x)
x


 με πεδίο ορισμού το A ( 1,0) (0, )    .  

α) Να δείξετε ότι η f  είναι γνησίως φθίνουσα στο (-1,0) και  γνησίως φθίνουσα στο (0, ) .  
Μονάδες  10 

 

β) Να δείξετε ότι το σύνολο τιμών της f  είναι  το (0,1) (1, )  .  

Μονάδες  10 

 

γ) Να δείξετε ότι η εξίσωση 
2016 xx e 1   έχει μοναδική λύση . 

Μονάδες  5 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

   

Δ1. Δίνονται οι συναρτήσεις 
3f (x) x x   και  

2g(x) x x 1   .  

Η ευθεία : y 10x 16     εφάπτεται στην  γραφική παράσταση της  f  στο σημείο της 

 Α 2,f (2) . 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
«ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  
 

Θέματα Γ’ Γενικού Λυκείου                                                           Φεβρουάριος 2019 

 

 

i. Να δείξετε ότι:  α=1  και β=-2. 
ii. Να αποδείξετε ότι  η f  και η g  έχουν σε κοινό τους σημείο, κοινή εφαπτομένη της οποίας 

να βρείτε την εξίσωση. 
Μονάδες  10  (4+6) 

 
Δ2.  Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β]  με f (α) f (β) . 

 Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα 
ox [ , ]

2

 
   τέτοιο,  ώστε 

o of (x ) f x
2

 
  

 
.  

Μονάδες  8 

 
Δ3. Aν μια συνάρτηση (x)  είναι παραγωγίσιμη στο και ισχύει ότι 

3 2 3κ (x) 18α κ(x) x 3x 1, α 0       να αποδείξετε ότι: 

α) Η γραφική παράσταση της (x)  έχει μοναδικό κοινό σημείο με τον άξονα x x .                                                                                                                

β) Η (x)  δεν παρουσιάζει ακρότατα. 

Μονάδες  7 (4+3) 
                                                                                                        

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά 
στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 
σας πάνω στα θέματα δε θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι 
επιτρέπεται και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά την διανομή των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τις  .  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


