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Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο x0 του πεδίου ορισμού τους δείξετε ότι η 

συνάρτηση f+g είναι παραγωγίσιμη στο x0 και ισχύει (f+g)’(x0)=f’(x0)+g’(x0). 

Μονάδες 9 

Α2. Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα [α, β] του 

πεδίου ορισμού της; 

Μονάδες 6 

Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α) Αν η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο x0 και η f είναι παραγωγίσιμη στο g(x0), τότε η 

συνάρτηση fog είναι παραγωγίσιμη στο x0. 

β) (𝑙𝑛|𝑥|)′ =
1

|𝑥|
 για κάθε xR*. 

γ) Αν s είναι η συνάρτηση θέσης ενός σώματος, που κινείται πάνω σε έναν άξονα και α είναι η 

συνάρτηση της επιτάχυνσης του σώματος αυτού, τότε ισχύει α(t)=s’’(t) για κάθε χρονική στιγμή 

t. 

δ) Κάθε συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο σημείο x0, είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο 

αυτό. 

ε) Αν α>0, τότε ισχύει (αx)’=xαx-1 για κάθε xR. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται η συνάρτηση  

𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥2 + 𝛽𝑥         𝑥 ≤ 1

    3 − 2√𝑥              𝑥 > 1    𝛼, 𝛽 ∈ 𝑅   
 

Β1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x0=1 αν ισχύει α+β=1. 



Μονάδες 8 

Β2. Να βρείτε τις τιμές των α και β για τις οποίες η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x0=1. 

Μονάδες 8 

Β3. Για α= -2, β=3 να βρείτε 

α) την εξίσωση εφαπτομένης (ε) της Cf στο σημείο Α(1, f(1)). 

Μονάδες 4 

β) την εφαπτομένη (η) της Cf που είναι ⊥ στην ευθεία y= -x+1. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 

Έστω f:RR μια συνάρτηση συνεχής για την οποία ισχύει lim
𝑥→0

𝑓(𝑥)+𝑥3

𝑥
=2. 

i. Να βρείτε το f(0) και το f’(0). 

ii. Να βρείτε την εφαπτομένη ε της γραφικής παράστασης της f στο x0=0. 

iii. Να δείξετε ότι η ε εφάπτεται στην καμπύλη y=x2-2x+4. 

iv. Να υπολογίσετε το lim
𝑥→0

𝑥2+3𝑓2(𝑥)

11𝑥2+2𝑥𝜂𝜇𝑥
. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Δ 

Έστω συνάρτηση f: RR η οποία είναι συνεχής ώστε lim
𝑥→0

𝑥𝑓(𝑥)−𝜂𝜇𝑥

𝑥2
= 1 και (f(x))2=1+2xf(x) για 

κάθε xR. 

Να αποδείξετε ότι: 

Δ1. f(0)= 1 

Μονάδες 5 

Δ2. f(x)>x για κάθε xR. 

Μονάδες 6 

Δ3. f(x)=x+√𝑥2 + 1 για κάθε xR. 

Μονάδες 8 

Δ4. Η εξίσωση 
𝑓(𝑥)

𝑥
+

𝑒𝑥+2

𝑥+1
=0 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (-2, 0). 

Μονάδες 6 

Δίνεται ακόμη η συνάρτηση g(x)=lnx. 

Να ορίσετε την h(x)=gof και να δείξετε ότι h’(x)>0 για κάθε xR. 

 

Καλή επιτυχία!!!  


