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Διαγώνισμα στην ΄Αλγεβρα Β΄ Λυκείου

Συστήματα και Συναρτήσεις
−−−−−−−−−−−−−−−−
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Θέμα Α:

Α.1) Δίνεται το σύστημα των γραμμικών εξισώσεων :{
αx+ βy = γ

α′x+ β′y = γ′

α) Να βρεθούν οι ορίζουσες D,Dx, Dy του συστήματος.

β) Πότε το σύστημα έχει μοναδική λύση και ποια είναι αυτή ; Πότε το σύστημα έχει
άπειρες λύσεις και πότε είναι αδύνατο ;
Μονάδες:6

Α.2) ΄Εστω f : A→ < μία συνάρτηση. Πότε η f λέγεται γνησίως αύξουσα στο
Α;

Α.3) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ):

α)Αν ένα σύστημα 2Χ2 είναι αδύνατο, τότε οι ευθείες που παριστάνουν οι εξισώσεις

του είναι παράλληλες.

β)Αν για κάποια συνάρτηση f : < → <, το f(3) < f(1) τότε η f είναι γνησίως
φθίνουσα στο <.

γ)Αν ένα γραμμικό σύστημα 2Χ2 έχει D = 0 και γνωρίζουμε ότι το ζεύγος (x1, y1)
είναι λύση του, τότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

δ)Η συνάρτηση f(x) =
√
x έχει πεδίο ορισμού το <− {0}

ε) Αν η f είναι γνησίως μονότονη, τότε η γραφική της παράσταση τέμνει τον x′x
σε δύο ακριβώς σημεία.

Μονάδες:10
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Θέμα Β:

Β.1) Δίνεται το σύστημα: {
λx+ y = 2− λ
x+ λy = λ

α) Για ποιες τιμές του λ το σύστημα έχει

ι) άπειρες λύσεις

ιι) έχει μοναδική λύση (xo, yo)
ιιι) έχει μοναδική λύση για την οποία ισχύει :xo = 2yo
β) Αν οι εξισώσεις του (Σ) παριστάνουν τις ευθείες ε1, ε2 του επιπέδου, για ποιες τιμές
του λ οι δύο ευθείες είναι παράλληλες·

Μονάδες:(3+3+6+3=15)

Β.2) Να λυθεί το παρακάτω 3Χ3 σύστημα:
2x+ 4y − z = 11

x+ 5y − 3z = 14

−2x+ y − z = 1

Μονάδες: 10

Θέμα Γ: Δίνεται συνάρτηση με τύπο f(x) = αx+β
x+1
, με α,β πραγματικοι αριθμοί, της

οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία Μ(-2,5) και Ν(-4,3).

Γ.1 Βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Γ.2 Να βρείτε τους αριθμούς α και β.

Γ.3 Να αποδείξετε ότι ο τύπος της f απλοποιείται στην μορφή

f(x) = 2− 3

x+ 1

Γ.4 Βρείτε τα σημεία τομής της Cf με τους άξονες και σε ποιο διάστημα η f
βρίσκεται πάνω από τον x′x.

Γ.5 Μελετήστε την f ως προς την μονοτονία στο διάστημα Δ=(-1,+∞)
Μονάδες: 3+6+3+7+6=25

Θέμα Δ: Σε ένα σύστημα 2Χ2 γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους x,y ισχύει ότι:

D2
x +D2

y − 2DDx + 4DDy + 5D2 = 0

Δ.1 Αν γνωρίζετε ότι το σύστημα έχει μοναδική λύση την (x, y)=(α,β), βρείτε
την λύση αυτή.
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Δ.2 Για τις τιμές των α,β που βρήκατε στο ερωτημα Δ1 , να λύσετε το σύστημα:{
x+ y = α

x2 + y2 = (−β + 3)2

Μονάδες: 15+10=25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


