
ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΑΣΧΑ 2020 (18 Απρ 2020) 

Μεθοδικό Φροντιστήριο – Μπονιαλή 13 – ΧΑΝΙΑ – τηλ 2821023123-4 : https://methodiko.fro.gr/ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Α1: Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα του Fermat.    

Μονάδες 10 
A2: Θεωρείστε την παρακάτω πρόταση: 
« Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο σύνολο [α, β], τότε οπωσδήποτε το σύνολο τιμών της είναι το διάστημα 
[f(α), f(β)] ή το [f(β), f(α)]» 
α. Να χαρακτηρίσετε την παραπάνω πρόταση γράφοντας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ αν είναι 
ψευδής.           Μονάδα 1 
β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας στο ερώτημα (α)     Μονάδες 4 
 
Α3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 
κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν πιστεύετε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη 
α. Για κάθε συνάρτηση f: Aℝ η οποία είναι 1-1, η εξίσωση f(x)=2019 έχει ακριβώς μια ρίζα 

β. Αν υπάρχει το όριο lim
ℎ→0

𝑓𝑓(𝑥𝑥0+ℎ)−𝑓𝑓(𝑥𝑥0)

ℎ
∈ ℝ τότε η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 𝑥𝑥0. 

γ. Αν για μια συνάρτηση εφαρμόζεται το θεώρημα Rolle στο διάστημα [α, β] τότε εφαρμόζεται και το θεώρημα 
ενδιαμέσων τιμών στο ίδιο διάστημα. 
δ. Αν f(x)≥ 𝑓𝑓(5) για κάθε x∈ 𝐷𝐷𝑓𝑓 και f παραγωγισιμη στο 5 τότε f’ (5)=0 
ε. Αν f’(x)=0 για κάθε x ∈ 𝐷𝐷𝑓𝑓 τότε f(x)=c (σταθερή) 
 

Μονάδες 2 Χ 5 = 10 

ΘΕΜΑ Β. 
Δίνεται η συνάρτηση f(x)=lnx+x-1 
 Β1. Να βρείτε τις ρίζες της και το πρόσημό της  
            Μονάδες 5 

Β2. Αν φ(x) =2xlnx+x2-4x+3, να την μελετήσετε ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα 
           Μονάδες 10 

Β3. Αν g(x)=xlnx και h(x)=-𝑥𝑥
2

2
+ 2𝑥𝑥 − 3

2
 δείξτε ότι οι γραφικές τους παραστάσεις έχουν ένα μόνο κοινό σημείο 

στο οποίο έχουν κοινή εφαπτομένη       Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Γ. 
Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ln(ex-1)-x. 
Γ1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της        Μονάδες 3 
Γ2. Να βρείτε το πρόσημο της f        Μονάδες 4 
Γ3. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς την μονοτονία.     Μονάδες 5 
Γ4. Αποδείξτε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και βρείτε την f-1.    Μονάδες 4 
Γ5. Αν h(x)=ln(1

𝜒𝜒
) να αποδείξετε ότι υπάρχει xo>0 τέτοιο ώστε f(xx)=h(xo)   Μονάδες 3 

Γ6. Να βρείτε το όριο lim
𝑥𝑥→+∞

𝑓𝑓(1)𝑥𝑥3+𝑥𝑥2+2
𝑓𝑓(2)𝑥𝑥2−𝑥𝑥+1

       Μονάδες 2 

 
           

 

Συνέχεια πίσω  
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ΘΕΜΑ Δ. 
Για την παραγωγίσιμη συνάρτηση f: ℝ → ℝ ισχύουν : 

 f’(x)=α-𝑒𝑒−𝑥𝑥3, 𝑥𝑥 ∈ ℝ    f(x)≥f(-1) για κάθε x ∈ ℝ 
 

Δ1. Να δείξτε ότι α=e          Μονάδες 5 
Δ2. Να μελετηθεί η f ως προς την μονοτονία       Μονάδες 4 
Δ3. Να μελετηθεί η f’ (παράγωγος της f) ως προς την μονοτονία    Μονάδες 3 
Δ4. Να δείξτε ότι : 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≥ (𝑒𝑒 − 1)𝑥𝑥 + 𝑓𝑓(0) για κάθε 𝑥𝑥 ∈ ℝ     Μονάδες 5 
Δ5. Να δείξτε ότι : 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) < 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 1) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥) < 𝑓𝑓′(𝑥𝑥 + 1) για κάθε 𝑥𝑥 ∈ ℝ   Μονάδες 6 
Δ6. Να βρείτε το όριο : lim

𝜒𝜒→+∞
[𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 1) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥)]      Μονάδες 2 

         Σύνολο Μονάδων 4ου θέματος : 25 
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