
 

 

Θεφρούμε ηοσς παρακάηφ ιζτσριζμούς.(Δληόο Σρνιηθνύ Βηβιίνπ)  

α) Να ραξαθηεξίζεηε θαζέλα από απηνύο αληθή ή υεσδή.   

β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

1) Κάζε γξακκή ζε έλα νξζνθαλνληθό  ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ είλαη γξαθηθή  

    παξάζηαζε ζπλάξηεζεο. 

 

2)Αλ δύν ζπλαξηήζεηο f, g έρνπλ πεδία νξηζκνύ Α, Β αληίζηνηρα όπνπ Α≠Β, ηόηε δελ  

   ππάξρεη  ζύλνιν Γ ζην νπνίν νη ζπλαξηήζεηο f, g ζα είλαη ίζεο. 

 

3) Αλ δύν ζπλαξηήζεηο f, g είλαη νξηζκέλεο ζηα Α, Β αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη gof=fog. 

 

4) Κάζε ζπλάξηεζε παξνπζηάδεη κέγηζην ή ειάρηζην. 

 

5) Κάζε ζπλάξηεζε f πνπ είλαη 1-1 ζην δηάζηεκα Γ, ηόηε είλαη πάληα  θαη γλεζίσο  

    κνλόηνλε ζην Γ. 

 

6) Τν όξην 
ox

lim f(x)
x

 εμαξηάηαη πάληα από ηα άθξα α θαη β ησλ δηαζηεκάησλ (α, ox ) 

    θαη ( ox ,β) ζηα νπνία είλαη νξηζκέλε ε ζπλάξηεζε  f. 

 

7)Αλ P(x), Q(x) είλαη πνιπώλπκα, ηζρύεη όηη 
o

o

x x
o

P(x )P(x)
lim

Q(x) Q(x )
 , γηα θάζε ox R. 

 

8)Έζησ κηα ζπλάξηεζε f : A . Αλ ππάξρεη ην όξην ηεο f ζην ox Α ηόηε ε f  ζα  

   είλαη ππνρξεσηηθά ζπλερήο ζην ζεκείν ox . 

 

9)Αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη νξηζκέλε ζην [α,β] κε f(α) ≠ f(β), ηόηε ε ζπλάξηεζε f 

   παίξλεη ππνρξεσηηθά όιεο ηηο ηηκέο αλάκεζα ζηα f(α), f(β). 

 

10)Κάζε ζπλάξηεζε f ε νπνία είλαη ζπλερήο ζην ox , είλαη παξαγσγίζηκε ζην ζεκείν 

   απηό. 

 

11)Αλ ε ζπλάξηεζε f είλαη νξηζκέλε θαη ζπλερήο ζην Γ = o o( ,  x ) (x ,  + )   θαη 

   ηζρύεη f’(x) = 0 γηα  θάζε εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ Γ, ηόηε ε f είλαη ζηαζεξή ζην Γ. 

 

12)Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη παξαγσγίζηκε θαη γλεζίσο αύμνπζα ζε έλα δηάζηεκα Γ    

     ηόηε  ηζρύεη (x) 0f     ζε θάζε εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ Γ.  

 

13)Γηα θάζε ζπλάξηεζε f νξηζκέλε θαη  παξαγσγίζηκε ζην R, αλ γηα θάπνην ox  R 

     ηζρύεη f’(xν) = 0, τότε το xν  είλαη ζέζε αθξνηάηνπ ηεο f. 
 

14)Κάζε ζπλάξηεζε πνπ παξνπζηάδεη ηνπηθό κέγηζην, έρεη θαη νιηθό κέγηζην.  
 

15)Έλα ηνπηθό κέγηζην κηαο ζπλάξηεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από έλα 

     ηνπηθό ειάρηζην. 

 

16)Τν κεγαιύηεξν από ηα ηνπηθά κέγηζηα κηαο ζπλάξηεζεο f είλαη πάληνηε κέγηζην 

     ηεο ζπλάξηεζεο f. 

17) Έζησ κηα ζπλάξηεζε f  ζπλερήο ζ’ έλα δηάζηεκα Γ θαη δύν θνξέο παξαγσγίζηκε 



 

 

      ζην εζσηεξηθό ηνπ Γ . Αλ ε f  είλαη θπξηή ζην Γ, ηόηε f’’(x)  > 0 γηα θάζε  

      εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ Γ. 

 

18)Γηα θάζε ζπλάξηεζε f νξηζκέλε θαη δύν θνξέο παξαγσγίζηκε ζην R, αλ γηα 

     θάπνην ox  R ηζρύεη f’’(xν) = 0, τότε το xν  είλαη ζέζε ζεκείνπ θακπήο ηεο f. 

 

19)Αλ f είλαη ζπλερήο ζε δηάζηεκα Γ θαη ηζρύεη γηα α,β,γ Γ   

     
β γ β

α α γ
f(x)dx f(x)dx f(x)dx     ηόηε θαη’ αλάγθε είλαη α < γ < β.  

 

 

ΔΙΑΣΤΠΩΕΙ - ΟΡΙΜΟΙ 

1) Να δηαηππώζεηε ην Θεώξεκα  ηνπ  Fermat θαη λα ην εξκελεύζεηε γεσκεηξηθά. 

 

2) Να δηαηππώζεηε ην Θεώξεκα ηνπ Bolzano θαη λα ην εξκελεύζεηε γεσκεηξηθά. 

 

3) Τη νλνκάδνπκε αρτική ζσνάρηηζη ή παράγοσζα ηεο f  ζε έλα δηάζηεκα Γ ζην  

    νπνίν ε f  είλαη νξηζκέλε.  

 

ΕΡΩΣΗΕΙ  ΚΑΣΑΝΟΗΗ (ΨΔΥΓΗΣ Ή ΑΛΗΘΗΣ κε αηηηνιόγεζε) 

 

1)Αλ ε ζπλάξηεζε f  είλαη ζπλερήο ζην [0,1], παξαγσγίζηκε ζην (0,1) θαη f’(x) ≠ 0 

     γηα  όια ηα  x(0,1), ηόηε f(0) ≠ f(1). 

 

2)Αλ ε ζπλάξηεζε f  παξαγσγίδεηαη ζην [α,β] κε f(α) < f(β), ηόηε ππάξρεη ox (α,β) 

     ηέηνην, ώζηε f’(xν) < 0. 

 
3)Αλ f, g είλαη ζπλαξηήζεηο παξαγσγίζηκεο ζην [α,β] κε f(α) = g(α) θαη f(β) = g(β),  

     ηόηε ππάξρεη  ox (α,β) ηέηνην, ώζηε ζηα ζεκεία Α( ox ,f( ox )) θαη Β ( ox ,g( ox )) νη 

     εθαπηόκελεο λα είλαη παξάιιειεο. 

 

4)Αλ 
β

α
f(x)dx 0 , ηόηε θαη’ αλάγθε ζα είλαη f(x) = 0 γηα θάζε x[α,β]. 

 

ΩΣΟ  Ή ΛΑΘΟ   (ρσξίο αηηηνιόγεζε) 

 

1) Η αθνινπζία είλαη πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ όινπο ηνπο 

    πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο. 

 

2) Αλ κηα ζπλάξηεζε  f  είλαη γλεζίσο θζίλνπζα θαη ζπλερήο ζην Γ=(α, β), ηόηε ην 

    ζύλνιν ηηκώλ ηεο ζην δηάζηεκα απηό είλαη  f (Γ) = 
β α

( lim f(x), lim f(x))
x x  

. 

3) Έζησ  f  κηα ζπλάξηεζε παξαγσγίζηκε ζην xo  ηόηε ηζρύεη  f ’(xo) = (f (xo))’. 

 
4)  Έζησ f  αληηζηξέςηκε, ηόηε ηζρύεη f (f

-1
(x)) = x ,  xf(A). 

 

5) Σηα ζεκεία θακπήο ε εθαπηνκέλε ηεο Cf « δηαπεξλά » ηελ θακπύιε. 

 

 

 

 



 

 

ΑΚΗΕΙ 

1)   Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε 
2

lnx
f(x) = 

x
 

  i)  α)  Να βξείηε ηηο αζύκπησηεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f. 

      β)  Να κειεηήζεηε ηε κνλνηνλία ηεο f θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηα αθξόηαηα ηεο. 

 

  ii) α)  Να βξείηε ηηο ηηκέο ησλ α,β ώζηε ε ζπλάξηεζε 
αlnx + β

x
 λα είλαη αξρηθή ηεο f. 

       β)  Να  βξείηε ην 
θ +
lim
 

Δ(θ), όπνπ Δ(θ) είλαη ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξη- 

             θιείεηαη  από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f  ηηο επζείεο  x = 1,  x = θ > 1 θαη 

            ηνλ άμνλα  x’x. 

 

2) i)  Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε x R  ηζρύεη xe x+1 . 

   ii)  Αλ γηα θάζε xR ηζρύεη xα  x+1 , α  > 0, λα απνδείμεηε όηη α = e. 

iii)  Να βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο γξαθηθέο 

        παξαζηάζεηο  ησλ ζπλαξηήζεσλ x 2f(x) = e (x 2)  , 3 2g(x)=x x 2x+2  ,  

        ηελ επζεία  x = 1 θαη ηνλ άμνλα  y’y. 

 

3) i)  Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε x > 0  ηζρύεη lnx x - 1 . 

    ii)  Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο (ε) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο  

         ζπλάξηεζεο f(x) = lnx   ζην ζεκείν (α, f(α)) κε  α > 1. 

  iii)  Να βξείηε ην εκβαδό ηνπ ρσξίνπ Ω πνπ πεξηθιείεηαη από ηε Cf 

         ηνλ άμνλα  x’x θαη ηελ εθαπηνκέλε (ε). 

  iv)   Αλ ην ζεκείν Α(α, f(α)), α > 1 απνκαθξύλεηαη από ηνλ άμνλα y’y  κε ηαρύηεηα   

          2 cm/sec, λα βξείηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρσξίνπ Ω θαηά ηε 

         ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε εθαπηνκέλε (ε) δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 

   

4) Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο παξαγώγνπ θάπνηαο  

     ζπλερνύο ζπλάξηεζεο ζην δηάζηεκα [0,8].   

 

 
 

 

 

α) Να βξείηε ηα δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε f είλαη γλεζίσο αύμνπζα ή γλεζίσο 

     θζίλνπζα, θαζώο θαη ηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθώλ αθξόηαησλ.(Με αηηηνιόγεζε) 

β)  Να βξείηε ηα δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε f είλαη θπξηή ή θνίιε θαζώο θαη ηηο  

     ζέζεηο ζεκείσλ θακπήο. (Με αηηηνιόγεζε) 


