ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΣΤΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1Ο
Α) Να χαρακτηρισετε τις παρακατω προτασεις σαν σωστες Σ η
λαθος Λ.
i) Αν η συναρτηση f2 είναι συνεχης στο χο τοτε και η f είναι
συνεχης στο χο
Σ Λ
ii) Αν η f συνεχης στο
χ0
ωστε f(χ0)=ln2

και f(-3)=0 και f(2)=4 τοτε υπαρχει
Σ Λ

iii) Αν η f συνεχης στο
χ0
ώστε f(χ0)=0

και f(α).f(β)

iv) Αν η f συνεχης στο
f(

τοτε δεν υπαρχει
Σ Λ

και f(-1)=2 και f(4)=3 τοτε
Σ Λ

v) Κάθε πολυωνυμικη συναρτηση περιττου βαθμου εχει μια
τουλαχιστο ριζα πραγματικη
Σ Λ

Β) Δινονται οι συναρτησεις f(x)=
[0,+ .

και g(x)=x3 ορισμενες στο

i)Να βρεθει ο τυπος της συναρτησης που δινει την κατκορυφη
αποσταση των δυο καμπυλων f,g στο διαστημα
.
ii) Να δειχθει ότι υπαρχει χ0
αποσταση να γινεται μεγιστη.

ΘΕΜΑ 20

ώστε η κατακορυφη

Εστω συναρτηση f η οποια είναι συνεχης και γνησια μονοτονη
στο
με f(1)=-1 και f(2)=1.Θεωρουμε τα σημεια του
επιπεδου: Α(χ,ψ) και Β(χ,ψ-2) ώστε :(OB)=(OA)
i)Να βρεθει ο γεωμετρικος τοπος των σημειων Α ,
του επιπεδου.
ii) Να δειχθει ότι υπαρχει ακριβως μια τιμη του χ, ωστεη
παρασταση: Κ=2.χ.ψ+

να μηδενιζεται .

iii) Να δειχθει ότι : -1

για χ

ΘΕΜΑ 3Ο
Εστω συναρτηση f:R
που ικανοποιει τη σχεση:
f5(x)+f(x)=(x2+συν2χ-1)5 ,χ
.
i)Να δειξετε οτι: 0
ii)Να δειξετε ότι η f είναι συνεχης στο χ0=0
iii) Να βρειτε το
ΘΕΜΑ 40
Α) Δινεται η συναρτηση f:R

ώστε :f3(x)+f(x)=x3+x+1

i) Να δειξετε ότι η f είναι γνησια αυξουσα.
ii) Να δειξετε ότι η f είναι συνεχης στο R.
iii) Αν f(R)=R, αφου δειξετε ότι η f-1 είναι συνεχης στο R να
βρειτε το
Β) Για την συναρτηση f ισχυει οτι: f3(x)+f(x)=64.x3,x
i) Να δειξετε ότι η f είναι γνησια αυξουσα στο R.

ii) Να διαταχθουν σε σειρα από το μικροτερο στο μεγαλυτερο
οι αριθμοι: f(ln2),f(f(-2)), f(e), f(1).
iii)Να δειξετε ότι :

και να βρειτε το

iv) Να δειξετε ότι η f είναι συνεχης στο χ0=0

