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ΘΕΜΑ Α 
 Α1.  i) Πόηε μια ζςνάπηηζη f λέγεηαι γνηζίωρ αύξοςζα ζε ένα διάζηημα Δ ηος πεδίος οπιζμού ηηρ. 
       ii) πόηε μια ζςνάπηηζη είναι ζςνεσήρ ζε ένα ζημείο σ ηος πεδίος οπιζμού ηηρ. 

                                                        (Μονάδες 6) 

                                

Α2.  Να αποδείξεηε όηι  (σ) ΄= 1. 
                               (Μονάδες  9) 

                                 

Α3.   Να ζςμπληπώζεηε ηα παπακάηω κενά 
          i) (f(x) +g(x)) ΄=   ....................... 
         ii) (ημσ)΄          =   ........................ 
        iii) (ζςνσ)΄        =   ........................ 
        iv) (f(x)g(x)) ΄  =   ........................ 
        v) (cf(x)) ΄        =   ....................... 
 

 
 
 
 

                                                                         (Μονάδες  10)            

               

ΘΕΜΑ B 

Β.1  Να ςπολογίζεηε ηα παπακάηω όπια 

I. I)      ii)   iii)   
(Μονάδες 9) 

 

Β.2  Έζηω μια ζςνάπηηζη f η οποία είναι ζςνεσήρ ζηο R και ιζσύει   

            ,          
 
I)  Nα αποδείξεηε όηι    
 

 
 
II) Να βπείηε ηην ηιμή  f(1) . 
         

(Μονάδες 16) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεηαι η ζςνάπηηζη   . 
 
Γ1. Να βπείηε ηο πεδίο οπιζμού ηηρ f                              
Γ2. Να βπείηε ηην ππώηη και ηη δεύηεπη παπάγωγο ηηρ f                              
Γ3. Να εξεηάζεηε ηην f ωρ ππορ ηη μονοηονία και ηα ακπόηαηα.           

Γ4. να βπείηε ηην εξίζωζη ηηρ εθαπηομένηρ ηηρ f ζηο ζημείο ηηρ με ηεημημένη .             
 

(Μονάδες 5+7+8+5) 
       

 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Η ημεπήζια είζππαξη (ζε εςπώ) μιαρ βιομησανίαρ από ηην πώληζη x ηόνων ενόρ πποϊόνηορ δίνεηαι 
από ηην ζςνάπηηζη  

,  ,  
ενώ ηο ζςνολικό κόζηορ παπαγωγήρ αςηήρ ηηρ ποζόηηηαρ δίνεηαι από ηην ζςνάπηηζη  

 

Δ1.Να αποδείξεηε όηι η ζςνάπηηζη ηος κέπδοςρ είναι  
Δ2. Να βπεθεί ηο κέπδορ ηηρ βιομησανίαρ από ηην πώληζη 10 ηόνων πποϊόνηορ  
Δ3.Ποιορ είναι ο πςθμόρ μεηαβολήρ ηηρ ζςνάπηηζηρ ηος κέπδοςρ; 
Δ4.Πόζη ποζόηηηα ππέπει να ποςληθεί , ώζηε ηο κέπδορ ηηρ βιομησανίαρ να γίνει μέγιζηο και ποιο 
είναι ηο μέγιζηο κέπδορ ηηρ βιομησανίαρ;  
     

.                                                                                                                    (Μονάδες 5+5+7+8) 

 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


