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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Α) Να χαρακτηρισετε τις παρακατω προτασεις σαν σωστες Σ η λαθος Λ. 

I) Αν μια συναρτηση f είναι γνησια αυξουσα τοτε η –f είναι γνησια φθινουσα                              

Σ-Λ 

II)Αν μια συναρτηση f|R είναι γνησια αυξουσα κα εχει ριζα το 2 τοτε για χ<2 η f(x)<0 και για 

χ>2 η f(x)>0                                                                   Σ-Λ 

III)Αν μια συναρτηση είναι αρτια η περιττη και εχει ριζα τον αριθμο ρ τοτε θα εχει ριζα και 

το –ρ   Σ-Λ 

IV)Αν η ελαχιστη τιμη μιας συναρτησης είναι ιση με 2 τοτε η γραφικη της παρασταση τεμνει 

τον οριζοντιο αξονα.                                                   Σ-Λ 

V)Αν η f είναι περιττη τοτε η –f είναι αρτια     Σ-Λ 

Β)Δινεται η συναρτηση f(x)=−√4 − 𝑥2 

i)Να βρειτε το πεδιο ορισμου.ii)να εξετασετε αν είναι αρτια η περιττη 

iii)να τη μελετησετε ως προς τη μονοτονια της και τα ακροτατα της. 

iv)να βρειτε το συνολο τιμων της. 

Γ)Δινονται οι συναρτησεις: f(x)=x2-1 και g(x)=-x2+1 

i)να βρειτε τα σημεια τομης τους και τα σημεια τομης τους με τους αξονες. 

ii)να βρειτε το εμβαδον του τετραπλευρου που σχηματιζουν τα σημεια τομης. 

  

ΘΕΜΑ 20 

Μια συναρτηση f:R→ 𝑅 της οποιας η γραφικη παρασταση διερχεται από τα σημεια Α(-2,
1

2
) 

και Β(4,3) και ισχυει οτι: 2.f2(x)-7.f(x)≤ −3 για κάθε χ∈ 𝑅. 

Α) να βρειτε το συνολο τιμων της. 

Β)να δειξετε ότι η συναρτηση: h(x)=|f(x)-
1

2
|-|3-f(x)|+

7

2
=2.f(x) 

Γ) αν επι πλεον γνωριζουμε ότι η f είναι γνησια μονοτονη τοτε i)να βρεθει το ειδος 

μονοτονιας της.ii) να λυθουν οι εξισωσεις: i) h(x)=1  ii)
1

2
.h(x)=3 

 



ΘΕΜΑ 30 

Α)να υπολογισετε τους τριγωνομετρικους 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜔𝜈 𝛾𝜔𝜈𝜄𝜔𝜈: 𝑖) 13050   𝑖𝑖)
33𝜋

4
 𝑟𝑎𝑑 

Β) να βρειτε το προσημο των παραστασεων: 

Α=εφ2000+ημ1350-σφ2800 ,Β=ημ2-συν3 

Γ) να βρειτε μεταξυ ποιων αριθμων βρισκεται η παρασταση : Κ=5-4.συν2χ. 

Δ) να δειξετε ότι η παρασταση:Α=2.συν2χ-συνχ-3 παιρνει μη θετικες τιμες για κάθε γωνια 

χ. 

ΘΕΜΑ 40 

Α) αν ημχ+συνχ=κ ,να υπολογισετε σαν συναρτηση του κ τις παρακατω παραστασεις: 

i)ημχ.συνχ  ii) 𝜂𝜇3𝜒 + 𝜎𝜐𝜈3𝜒 iii) ημ4χ+συν4χ 

Β) να δειξετε τις παρακατω ισοτητες:i) 
1+𝜎𝜑7𝜒

1+𝜀𝜑7𝜒
= (

1+𝜎𝜑𝜒

1+𝜀𝜑𝜒
)7 

ii) αν 0≤ 𝜒 <
𝜋

2
 να δειξετε οτι:

√1−𝜎𝜐𝜈𝜒−√1+𝜎𝜐𝜈𝜒

√1−𝜎𝜐𝜈𝜒+√1+𝜎𝜐𝜈𝜒
=

𝜂𝜇𝜒−1

𝜎𝜐𝜈𝜒
 

Γ) Εστω συναρτηση: f:R→ 𝑅  η οποια είναι γνησια αυξουσα και το 1 είναι ριζα της.Αν 0<

𝜑 < 𝜋 𝜏𝜊𝜏휀 𝜈𝛼 𝛿휀𝜄𝜉휀𝜏휀 𝜊𝜏𝜄: 𝑓(|𝜎𝜐𝜈𝜑|) < 0 

 

                   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


