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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1.  Έστω μια συνάρτηση f και x0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της .Πότε η f λέγεται 

παραγωγίσιμη στο x0; 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

Α2. Έστω μια συνάρτηση f και x0  ένα σημείο του πεδίου ορισμού της .Πότε η f λέγεται συνεχής στο 

x0; 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Α3. Να διατυπώσετε το θεωρημα Bolzano . Ποια είναι η γεωμετρική του ερμηνεία; 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 

 

Α4. Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε  ένα κλειστό διάστημα [α,β].Αν: 

 Η f είναι συνεχής στο [α,β] 

 𝑓(𝑎) ≠ 𝑓(𝛽) 

τότε  να αποδείξετε οτι για κάθε αριθμό μεταξύ των f(a) και f(β)  υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 

𝜖 (𝛼, 𝛽) τέτοιο ώστε f(x0)=η. 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 

 

ΘΕΜΑ B 
 

Δίνεται η συνάρτηση : 𝒇(𝒙) =
𝟐𝒙𝟐

𝒙𝟐−𝟏
 

 

B1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Β2. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Β3. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 

 

Β4. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της f και να την σχεδιάσετε 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Δίνεται παραγωγίσιμη  συνάρτηση 𝒇: 𝑹 → 𝑹   για την οποία ισχύει f(√𝟑)=2 και  

𝟐𝒙𝒇(𝒙) + 𝒙𝟐𝒇′(𝒙) = −𝟑𝒇′(𝒙) 

 

Γ1.Να δείξετε οτι 𝑓(𝑥) =
12

𝑥2+3
 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

 

Γ2. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα  

(ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

 

Γ3. Να μελετήσετε την f ως προς τη κυρτότητα και τα σημεία καμπής 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Γ4. Να υπολογίσετε τις ασύπτωτες της f και να την σχεδιάσετε 

 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνεται η συνάρτηση 𝒇(𝒙) = {
𝒙𝟐 ∙ 𝒍𝒏𝒙  , 𝒙 > 𝟎 

𝟎  , 𝒙 = 𝟎 
 

 

Δ1. Να δείξετε οτι η f είναι συνεχής 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

Δ2. Να βρείτε την f’(0) 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

Δ3.Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

Δ4. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

Δ4. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της συνάρτησης f και να την σχεδιάσετε 

 

 (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

 


