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                  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  ΤΡΕΙΣ (4) 
 

ΘΕΜΑ 1ο  

 

A.  Να αποδείξετε την σχέση |α∙β|=|α|∙|β| 

Μονάδες 9 

B.  Να δώσετε τον ορισμό της συνάρτησης . 

Μονάδες 6 

   

  Γ.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 

γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.  

 

α. |a|=|β|α=β 

Μονάδες 2  

β. Η εξίσωση |χ|+2=0 είναι αδύνατη 

Μονάδες 2 

γ.   Η εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς 2,-3 είναι η x2-x-6=0 

Μονάδες 2  
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δ.   Αν Δ>0,τότε το τριώνυμο διατηρεί σταθερό πρόσημο ,για κάθε 

x∈ ℝ. 

Μονάδες 2  

ε.    f(2)=3 σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f 

διέρχεται από το σημείο Α (3,2) 

Μονάδες 2  

ΘΕΜΑ 2ο  
  

 Δίνεται η εξίσωση (λ+2)x2+2λx+λ-1=0,με παράμετρο λ≠-2. 

 Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες:  

 

Α. Η εξίσωση έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες.  

Μονάδες 15 

 

Β. Το άθροισμα των ριζών της εξίσωσης είναι ίσο με 2.  

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

 

A. Να λύσετε  την ανίσωση : x2-5x-6< 0. 

Μονάδες 10 

 

B. Να βρείτε το πρόσημο του αριθμού Κ=( - 
46

47
 )2+5 

46

47
 -6 και να 

αιτιολογήσετε το συλλογισμό σας. 

Μονάδες 8 

 

   Γ.   Αν α∈(-6,6),να βρείτε το πρόσημο της παράστασης                   

Λ=α2-5|α|-6.  Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας . 
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Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

  

 Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=x2-3x-1 και g(x)=2x-7.Να βρείτε : 

 

Α. Τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων  

Μονάδες 5 

Β. Τα κοινά σημεία της Cf με τους άξονες. 

Μονάδες 5 

Γ. Τα κοινά σημεία των Cf και Cg 

Μονάδες 8 

Δ. Τα διαστήματα του χ που η Cf βρίσκεται πάνω από την Cg. 

Μονάδες 7 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 
1 .   Να μην αντιγράψετε τα  θέματα στο τετράδιο και να γράψετε  στις 

απαντήσεις σας το όνομά σας.  
 

2 .  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν 

σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε  καμία 

περίπτωση.  

 

3 .  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή 

μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι 

επιτρέπεται, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.  

 

4 .  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
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5 .  Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των  

φωτοαντιγράφων.  

 

6 .  Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 14.00 π.μ  

 

 

 

 
 

 


