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Ονοματεπώνυμο: 
 
 
ΘΔΜΑ Α 
 
Α1. Να απνδείμεηε όηη αλ ε ζπλάξηεζε  είλαη παξαγσγίζηκε ζε έλα ζεκείν , ηόηε είλαη ζπλερήο 
ζην ζεκείν απηό.                                                                                                                                           (Μνλάδεο 7) 

 

Α2. Να δηαηππώζεηε ην ζεώξεκα κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκήο γηα κηα ζπλερή ζπλάξηεζε . Πνην 
είλαη ηόηε ην ζύλνιν ηηκώλ ηεο ;                                                                                              (Μνλάδεο 4) 
 
Α3. Πόηε ιέκε όηη κηα ζπλάξηεζε  είλαη παξαγσγίζηκε ζε έλα ζεκείν  ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο θαη 
ηη νλνκάδνπκε παξάγσγν ηεο  ζην ;                                                                                   (Μνλάδεο 4)   
                                                                                                                                                                                      
Α4.  Να ραξαθηεξίζεηε σο ζσζηή Σ ή ιαλζαζκέλε Λ θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
 

 

 α) Αλ ε ζπλάξηεζε  είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε ηζρύεη  γηα θάζε  
 

 β) Αλ ε ζπλάξηεζε  νξίδεηαη ζε έλα ζύλνιν ηεο κνξθήο  ηόηε ηζρύεη ε 

             ηζνδπλακία  

 γ) Αλ , ηόηε ην  

 δ) Η ζπλάξηεζε  είλαη ζπλερήο ζην ζεκείν  ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο αλ θαη κόλν αλ  

               

 ε) Αλ ε ζπλάξηεζε  είλαη γλεζίσο αύμνπζα ζην δηάζηεκα  ηόηε έρεη ζύλνιν ηηκώλ 

. 

                                                                                                                                                                       (Μνλάδεο 2x5)      
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 ΘΔΜΑ Β 

Δίλεηαη ε ζπλάξηεζε , κε  ηεο νπνίαο ε γξαθηθή παξάζηαζε     

δηέξρεηαη από ην ζεκείν  

 

Β1. Να δείμεηε όηη  θαη όηη .                                                                               (Μνλάδεο 5)     

Β2. Να δείμεηε όηη ν ηύπνο ηεο  γξάθεηαη                                             (Μνλάδεο 5)     

Β3. Να δείμεηε όηη ε  είλαη γλεζίσο αύμνπζα.                                                                         (Μνλάδεο 5)     

Β4. Να εμεγήζεηε γηαηί ε  αληηζηξέθεηαη θαη λα δείμεηε όηη ν ηύπνο ηεο αληίζηξνθεο είλαη                                            

                                                                                               (Μνλάδεο 5)                                                                                                  

Β5. Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε  

                                                                                   (Μνλάδεο 5)       

 

ΘΔΜΑ Γ        

Δίλεηαη ε ζπλάξηεζε   κε ηύπν:                         

όπνπ     πνιπώλπκν δεπηέξνπ βαζκνύ κε          

                                                                                             

Γ1. Να δείμεηε όηη:                                                                        (Μνλάδεο 5) 

 

Γ2. Να βξείηε ηηο ηηκέο ησλ    γηα ηηο νπνίεο ε  είλαη παξαγσγίζηκε ζην  

                                                                                                                                                            (Μνλάδεο 5)                                                                                      

Γ3. Αλ   θαη    ηόηε:  
 

i. Να ππνινγίζεηε ην                                                                                 (Μνλάδεο 5) 

 

ii. Να ππνινγίζεηε ην                                                                                 (Μνλάδεο 5) 

 

iii. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε   έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ξίδα ζην δηάζηεκα  

                                                                                                                                                                           (Μνλάδεο 5) 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ  Γ 

 

Έζησ     θαη     δύν ζπλαξηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρύνπλ ηα εμήο: 

 

  ,  γηα θάζε  
 

  , όπνπ    

 

  ζπλερήο κε  

 

 ,  γηα θάζε  

 

 

Γ1. Να δείμεηε όηη   θαη                                                                                  (Μνλάδεο 5) 

 

Γ2. Να δείμεηε όηη  ,  γηα θάζε                                                   (Μνλάδεο 5) 
 
Γ3. Να βξείηε ηε ζύλζεζε  θαη λα δείμεηε όηη  
          

             ,   γηα θάζε                                                          (Μνλάδεο 5)     
 
Γ4. Αλ ε  είλαη γλεζίσο αύμνπζα λα δείμεηε όηη ππάξρεη κνλαδηθό  , ηέηνην ώζηε: 
 

                                                                                       (Μνλάδεο 5) 

 
Γ5.  (i).  Να δείμεηε όηη ε  είλαη πεξηηηή. 
 

       (ii).  Αλ  λα δείμεηε όηη ε εμίζσζε     , 

 
              έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ξίδα ζην δηάζηεκα                                                            (Μνλάδεο 5) 

 

 
 
 
 

Καλή Επιτυχία !!! 
 


