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ΘΕΜΑ 1ο 
Α. α) Να αποδείξετε ότι, αν z1=α+βi και z2=γ+δi, όπου         

α, β, γ, δ ∈ R είναι δύο µιγαδικοί αριθµοί, τότε  
 z z  zz 2121 +=+   

Μονάδες 6,5 

 β) Αν  z=α+βi, όπου α, β ∈ R, είναι ένας µιγαδικός 
αριθµός, να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα 
της Στήλης Ι του επόµενου πίνακα, και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

  A.  −+ zz  

  Β.  −− zz   

 Γ.  −⋅ zz  

  ∆. z   

  

1.  βα −   

2. α2  

3. iβ2  

4. βα +  

5.   2
β

2
α +   

6.  β2α2 +   

 Μονάδες 6  
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Β.α) ∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί  z1 = k + 15i  και 

z2 = 5+λi, όπου k, λ ∈ R. Να βρείτε τις τιµές των k 

και λ, ώστε να ισχύει z1=5 2z . 

Μονάδες 6   

 β) Να βρείτε τους µιγαδικούς αριθµούς z, ώστε να 

ισχύει zz ⋅ + ( zz− ) = 5 +2i.  

Μονάδες 6,5   

ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται η πραγµατική συνάρτηση  f(x) = x2 - kx + 1, όπου  x ∈ R . 

α) Να βρείτε την τιµή του k, για την οποία η γραφική 
παράσταση της συνάρτησης  f  διέρχεται από το σηµείο Α (1,0). 

Μονάδες 12 

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής 
παράστασης της f στο σηµείο Β (0, f(0)), όταν k=17. 

Μονάδες 13  

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός  
i1

2
z 

+
=  

α) Να γράψετε τον µιγαδικό αριθµό z  στη µορφή z=x+yi, 
όπου  x, y ∈ R.  

Μονάδες 8 

β) Να γράψετε σε τριγωνοµετρική µορφή τον µιγαδικό 
αριθµό z. 

Μονάδες 8 
γ) Να αποδείξετε ότι η εικόνα του µιγαδικού αριθµού z 

ανήκει στον κύκλο µε κέντρο Κ(2,0) και ακτίνα ρ = 2 . 
Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται η συνάρτηση 
2x1

1
)x(f

+
= , όπου  x ∈ R 

α) Να βρείτε την παράγωγο f΄(x). 
 Μονάδες 5  

β) Να µελετήσετε ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα τη 
συνάρτηση f. 

 Μονάδες 12  

γ) Να βρείτε (αν υπάρχουν) τις οριζόντιες ασύµπτωτες της 
γραφικής παράστασης της συνάρτησης f. 

 Μονάδες 8 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. 
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


