
 

 

 

 
 

 

Ονομαηεπώνυμο:                            

Μάθημα: Μαθημαηικά Γ Λυκείου   

Υλη:     

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος: Καναβάκης Νάζος ,  

Αξιολόγηζη :     

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να διατυπώςετε το ΘΜΤ 

Α2. Πότε μία ςυνάρτηςη f λζγεται γωνηςίωσ αφξουςα ςε ζνα διάςτημα Δ του πεδίου 

οριςμοφ τησ; 

Α3. Να χαρακτηςίςετε τισ προτάςεισ αν είναι ςωςτζσ ή λάθοσ 

1. Αλ κία ζπλάξηεζε fδελ είλαη άξηηα , ηόηε είλαη πεξηηηή 

2. Αλ κία ζπλάξηεζε έρεη ζην 0x  κέγηζην ηόηε )()( 0 xfxf   

3. Αλ ηζρύεη 0)(' 0 xf ηόηε ε ζπλάξηεζε έρεη αθξόηαην ζην 0x  

4. Αλ ε fείλαη ζπλερήο ζην [α,β] θαη ζπλερήο ζην (α,β) ηόηε ππάξρεη μ ώζηε 

0)(' f  

5. Αλ 21 xx  θαη )()( 21 xfxf  ηόηε ε ζπλάξηεζε είλαη γλεζίωο θζίλνπζα 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1. Δίλεηαη ε ζπλάξηεζε RRf :  ε νπνία είλαη παξαγωγίζηκε ζην 0x
. Να 

απνδείμεηε όηη ε f  είλαη θαη ζπλερήο ζην 0x
 

B2. Πόηε κία ζπλάξηεζε f  ιέκε πωο είλαη ζπλερήο ζε έλα ζεκείν 0x
 ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ ηεο Α; 

B3. Να ραξαθηεξίζεηε αλ νη παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη Σωζηέο ή Λάζνο 

1. Α ε ζπλάξηεζε f  είλαη γλήζηωο αύμνπζα ζην R θαη  21 xx   ηόηε 

)()( 12 xfxf   



 

 

2. Αλ κία ζπλάξηεζε f  είλαη πνιπωλπκηθή ζπλάξηεζε , ηόηε είλαη ζπλερήο 

ζπλάξηεζε 

3. Η ζπλάξηεζε f  κε πεδίν νξηζκνύ ην Α παξνπζηάδεη κέγηζην ζην  
Ax 0  αλ 

)()( 0xfxf 
 γηα Ax  

4. Αλ ε ζπλάξηεζε f  είλαη 1-1 ηόηε είλαη θαη γλεζίωο κνλόηνλε 

5. Αλ ε ζπλάξηεζε f  είλαη είλαη άξηηα , ηόηε είλαη θαη 1-1 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίλεηαη ε ζπλάξηεζε xxxf  3)(  

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ε  ζπλάξηεζε f  είλαη 1-1 

Γ2. Να απνδείμεηε όηη ε ζπλάξηεζε f  είλαη παξαγωγίζηκε ζην 
10 x

 

Γ3. Να βξείηε ηελ παξάγωγν ηεο f  

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ )2('f  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται η ςυνάρτηςη 
1

)(
2

2




x

x
xf  

Δ1. Να μελετήςετε την ςυνάρτηςη ωσ προσ τη μονοτονία και τα ακρότατα 

Δ2. Να μελετήςετε τη ςυνάρτηςη ωσ προσ τη κυρτότητα και τα ςημεία καμπήσ 

Δ3. Να βρείτε τισ αςφμπτωτεσ τησ γραφικήσ παράςταςησ f 

 

Μονάδες: Α:9+6+10  ,  Β:9+6+10  ,  Γ:8+7+6+4 ,  Δ:8+9+8 

 


