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                                           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

                    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ A  

Α1) Να αποδείξετε ότι, αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα 

[α,β] και f(α) ≠ f(β), τότε για κάθε αριθμό ξ μεταξύ των f(α) και f(β) υπάρχει  

τουλάχιστον ένα χ0 є (α,β) τέτοιο ώστε να ισχύει f(xo) = ξ.       

                                                                                                  (Μονάδες 8)                                              

A2) Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό : 

 “Για κάθε συνάρτηση f, ορισμένη σε ένα διάστημα [α,β] που : 

 είναι συνεχής στο [α,β] 

 ισχύει f(α)f(β) > 0 

τότε δεν υπάρχει x0 є [α,β] τέτοιο ώστε f(xo) = 0 ”. 

α) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό γράφοντας στο τετράδιο σας το 

γράμμα Α αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ αν είναι ψευδής.     

                                                                                                  (Μονάδες 2)                                                                  

 β) Αν η πρόταση είναι αληθής (Α) να την αποδείξετε, ενώ αν είναι ψευδής (Ψ) 

να δώσετε ένα αντιπαράδειγμα. 

                                                                                            (Μονάδες 5) 

A3)Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο 

   σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε  

   πρόταση 

I) Μια συνεχής συνάρτηση f βρίσκεται πάνω από τον άξονα χ'χ σε καθένα 

από τα διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές τις ρίζες χωρίζουν το πεδίο 

ορισμού της. 

II) Αν                         τότε f(x) ≥ g(x) σε μια περιοχή του +∞. 

III) Αν f(x) ≥      τότε              = +∞. 

IV) Αν για οποιαδήποτε α,β є Α, ισχύει f(α) < f(β) και η f : [γ,δ] → R είναι 

συνεχής και μη σταθερή τότε το σύνολο τιμών της f είναι το [f(γ),f(δ)]. 

V) Αν                     τότε                  

                                                                                                (Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ B 

Αν η συνεχής συνάρτηση       

  
   

 
                         

                             

                     

  

B1)Να βρεθεί ότι α = -1 και β = -4.      

                                                                                            (Μονάδες 6) 

B2)Να βρεθεί το             . 

                                                                                            (Μονάδες 5) 

B3)Να δειχθεί ότι η f είναι γνήσια αύξουσα στο [0,+∞).                  

                                                                                            (Μονάδες 5) 

B4)Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f στο [0,+∞).                  

                                                                                            (Μονάδες 5) 

B5)Να δειχθεί ότι η f έχει ακριβώς μία ρίζα στο [0,+∞).          

                                                                                            (Μονάδες 4) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f : R → R  για την οποία ισχύει :  

                  (1) για κάθε x є R 

Γ1) Να δείξετε ότι η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο R.      

                                                                                                  (Μονάδες 6)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Γ2) Aν δίνεται ότι f(0) =  
 

 
 : 

Α) Να δείξετε ότι      
       

 
   x є R.         

                                                                                                  (Μονάδες 5) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Β) Να βρείτε το όριο            . 

                                                                                            (Μονάδες 4) 

Γ3) Να βρείτε τα όρια : 

               Α)         
                



) 

 

                                                                                                  (Μονάδες 4)                                                                                                                                                                                                                                                   

               Β)                  
 

 
 . 

                                                                                            (Μονάδες 6) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Aς είναι η συνεχής και γνήσια αύξουσα συνάρτηση f : R → R  για την οποία : 

                            

 f(0) = 0 

Δίνεται επιπλέον ότι              .          

Δ1) Δείξτε ότι                                       

                                                                                            (Μονάδες 6) 

Δ2) Βρείτε το σύνολο τιμών της f και δείξτε ότι η εξίσωση 

                              2f(x) – 2017 = 0 

έχει μία ακριβώς μία ρίζα στο R. 

                                                                                                  (Μονάδες 6) 

Δ3) Υπολογίστε το όριο              
                   .        

                                                                                                  (Μονάδες 6)       

Δ4) Δείξτε ότι η εξίσωση    

                  

   
 

                 

   
    

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (3,4).                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            (Μονάδες 7)       

                                                                                                                                                                                                                         

Tα θέματα του διαγωνίσματος τελειώνουν εδώ. Για όποιον θελήσει να 

ασχοληθεί προαιρετικά ας απαντήσει στο παρακάτω ερώτημα και θα 

εκτιμηθεί σημαντικά στη βαθμολόγηση του γραπτού του. 

 



) 

 

Έστω δύο συναρτήσεις         τέτοιες ώστε                     και 

                      

Nα δείξετε ότι                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                  

 

 


