
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Έστω μία συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. 

Να αποδείξετε ότι: 

Αν f’(x)>0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ, τότε f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ. 

Μονάδες 9 

Α2. Πότε λέμε ότι η f είναι συνεχής στο [α, β]; 

Μονάδες 4 

Α3. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο Α και γνησίως αύξουσα στο Α τότε f ‘(x)>0 για 

κάθε x εσωτερικό του Α 

i. Να χαρακτηρίσετε την πρόταση με Σ ή Λ. 

Μονάδα 1 

ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

Α4. 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. 

i. Αν  
0x x

lim f x 0


  τότε f(x)<0 κοντά στο x0. 

ii. Αν f(x)=αx, α>0 τότε ισχύει (αx)’= x 1x  . 

iii. Αν ορίζονται οι συναρτήσεις fog, gof τότε πάντα ισχύει fog=gof. 

iv. Κάθε συνάρτηση f που είναι συνεχής σε ένα σημείο x0 του πεδίου ορισμού της είναι και 

παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. 

 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
𝑥2−𝑥+4

𝑥−1
 , x≠1. 

Β1. Να μελετηθεί η συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα. 

Μονάδες 8 

Β2. Να μελετηθεί η συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής (αν υπάρχουν).  

Μονάδες 8 

Β3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της f. 

Μονάδες 5 

Β4. Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της f. 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Γ 

Έστω f παραγωγίσιμη στο R για την οποία ισχύει 2xf(x)=1-(x2+1)f’(x) για κάθε x∈R και f(0)=0. 

Γ1. Να βρείτε τον τύπο της f. 

Μονάδες 6 

Αν f(x) =
x

x2 + 1
 

Γ2. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα στο διάστημα (0, +∞) και να 

δείξετε ότι 2f(x)≤1 για κάθε x∈(0, +∞). 

Μονάδες 10 

Γ3. Να υπολογίσετε το 

lim
𝑥→+∞

(𝑓(𝑥)𝜂𝜇2𝑥) 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Έστω f: RR μία συνάρτηση, η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύουν: 

∎ lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) + 1 + 𝜂𝜇𝑥

𝑥
= 2                       ∎(𝑓2(𝑥))

′
= 0, για κάθε x ∈ R 

Δ1. Να αποδείξετε ότι f(0)= -1 και f’(0)=1. 

Μονάδες 7 

 

Δ2. Να αποδείξετε ότι: 



i. Η συνάρτηση f δεν παρουσιάζει ακρότατα. 

ii. Η Cf είναι κάτω από τον άξονα x’x. 

iii. Η f είναι γνησίως αύξουσα. 

Θεωρούμε επιπλέον τη συνάρτηση 𝑔(𝑥) = |𝑓(𝑥)| ⋅ 𝑒−𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑅. 

Μονάδες 7 

Δ3. Να μελετήσετε τη συνάρτηση g ως προς τη μονοτονία. 

Μονάδες 6 

Δ4. Να λύσετε την ανίσωση g(f(x)+1)>e. 

Μονάδες 5 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


