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τΘέμα 1ο  
Α) Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ανοιχτό διάστημα 
(α,β) και πότε σε κλειστό [α,β] 

 Β) Δείξτε ότι η f(x)=𝑥𝑥𝑘𝑘  όπου k αρνητικός ακέραιος είναι παραγωγίσιμη και ισχύει f’(x)=kxk-1
 

 Γ)  Απαντήστε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) στα παρακάτω 
Γ1) Αν η f είναι συνεχής στο xo  του πεδίου ορισμούς της τότε είναι και παραγωγίσιμη 
(δικαιολογείστε την απάντησή σας) 
Γ2) Μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ έχει ολικά ακρότατα 

Γ3) lim
ℎ→0

𝑓𝑓(𝑥𝑥0−ℎ)−𝑓𝑓(𝑥𝑥0)
ℎ

 = 𝑓𝑓′(𝑥𝑥0) αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x0 

Γ4) Μια συνάρτηση f συνεχής στο πεδίο ορισμού της με f(x)≠ 0, έχει σταθερό πρόσημο 
 

Θέμα 2ο 

 Α) Δίνεται η 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �2𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝛽𝛽, 𝑥𝑥 ≤ 3
𝑎𝑎𝑥𝑥 + 3𝛽𝛽, 𝑥𝑥 > 3. Να βρείτε τα α, β ώστε το lim

𝑥𝑥→3
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 10 

 B) Να  βρεθούν τα όρια lim
𝑥𝑥→+∞

|𝑥𝑥2−1|
𝑥𝑥−1

= και  lim
𝑥𝑥→−∞

√𝑥𝑥2+1+5−𝑥𝑥
𝑥𝑥+√3𝑥𝑥2+4

= 

 Γ)  Δείξτε ότι η εξίσωση 𝑒𝑒
𝑥𝑥

𝑥𝑥−1
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥

𝑥𝑥−2
= 0 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (1,2) 

 Δ)  Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων 
 𝑓𝑓1(𝑥𝑥) = 𝜂𝜂𝜂𝜂( 1

𝑥𝑥2+1
) 𝑓𝑓2(𝑥𝑥) = 25𝑥𝑥−3    και  𝑓𝑓3(𝑥𝑥) = (3𝑥𝑥4 + 4𝑥𝑥3)7 

 
Θέμα 3ο 

Α) Δίνονται οι συνεχείς συναρτήσεις f, g στο [α,β] η f γνησίως αύξουσα, και ισχύει α<g(x)<β για 
κάθε x∈ [𝑎𝑎,𝛽𝛽]. Δείξτε ότι η εξίσωση fog(x)+x=f(x)+g(x) έχει μια τουλάχιστον λύση στο (α,β) 

Β)  Αν για μια f ισχύει 𝑓𝑓 �2𝑥𝑥−1
𝑥𝑥+2

� = 𝑥𝑥+1
𝑥𝑥

 

 B1) Να βρείτε την f(x) 
B2) Εξετάστε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο  -2 και να βρείτε την παράγωγο f’ (-2) αν 
υπάρχει.  
Β3) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της Cf στο x0=-2 
 

Θέμα 4ο 
 Α) Δίνεται η συνάρτηση f:(0,+∞)ℝ με 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥 − 1.  
  A1) Να βρείτε τα όρια lim

𝑥𝑥→0+
𝑓𝑓(𝑥𝑥)=; lim

𝑥𝑥→+∞
𝑓𝑓(𝑥𝑥) =; 

  A2) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=κ έχει για κάθε πραγματικό κ μοναδική λύση. 
  Α3) Να βρείτε το λ∈ ℝ  έτσι ώστε 𝑒𝑒𝜆𝜆2+1 − 𝑒𝑒2𝜆𝜆 = ln(2𝜆𝜆) − ln(𝜆𝜆2 + 1) − 𝜆𝜆2 + 2𝜆𝜆 − 1 
 Β) Να βρείτε το μη μηδενικό πολυώνυμο P(x) για το οποίο ισχύει  
  P(x)=(x+1)P’’(x) για κάθε x∈ ℝ 
 
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητήματα. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά! 
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