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ZHTHMA 1o 
Α. Αν z1 = ρ1 (συνθ1 + iηµθ1) και z2=ρ2 (συνθ2 + iηµθ2) 

είναι η τριγωνοµετρική µορφή των µιγαδικών αριθµών z1 
και z2 τότε να αποδείξετε ότι  

 

z1z2=ρ1ρ2 [συν(θ1+θ2)+iηµ(θ1+θ2)]. 
 
Β. ΄Εστω  είναι ένας δειγµατικός χώρος µε 

ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα . 
{ 10 , . . . ,2 ,1Ω = }

Αν λ∈ , θεωρούµε τη συνάρτηση f : R→R, µε Ω

f(x)=
3
1

x3 -2x2+3x+λ2,    x∈R. 

Θεωρούµε τα ενδεχόµενα Χ,Υ όπου : 
Χ : Η µέγιστη τιµή της f στο [0,5], είναι µεγαλύτερη ή 

ίση του 68/3. 
Υ : Η ελάχιστη τιµή της f στο [0,5], είναι µικρότερη ή 

ίση του 4. 
Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Χ,Υ,  
Χ∩Υ και Χ∪Υ . 

 
ZHTHMA 2o 
Α. ΄Εστω ότι Α,Β είναι νxν πίνακες, µε στοιχεία 
πραγµατικούς αριθµούς, τέτοιοι, ώστε 4Α2-Β2=Ι και 
ΑΒ=ΒΑ, όπου Ι είναι ο νxν µοναδιαίος πίνακας . 
α) Να αποδείξετε ότι οι πίνακες 2Α+Β και 2Α-Β είναι 
αντιστρέψιµοι. 

β) ΄Εστω Χ,Υ είναι νxν πίνακες τέτοιοι, ώστε  
 

2ΑΧ+ΒΥ=2Α+Ι και ΒΧ+2ΑΥ=Β. 
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i) Να αποδείξετε ότι Χ=2Α+Ι και Υ=-Β . 
ii) Να αποδείξετε ότι η ορίζουσα του πίνακα Y2+2X είναι 

µεγαλύτερη ή ίση του µηδενός . 
 
Β. Θεωρούµε τα σηµεία του επιπέδου Μ(4συνφ, 5ηµφ), µε 

φ∈[0,2π). 
 

α) i) Να αποδείξετε ότι τα σηµεία αυτά ανήκουν σε 
έλλειψη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση . 

ii) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της 
παραπάνω έλλειψης στο σηµείο Μ(4συνφ, 5ηµφ), 
µε φ∈(0,2π). 

β) ΄Εστω Ε(φ), µε φ∈(0,π/2), είναι το εµβαδόν του 
τριγώνου που σχηµατίζει η εφαπτοµένη της παραπάνω 
έλλειψης στο σηµείο Μ(4συνφ, 5ηµφ) µε τους άξονες 
x΄x και y΄y. 
Να αποδείξετε ότι Ε(φ) ≥ 20. 
 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
Α. ΄Εστω f : R→R συνάρτηση συνεχής στο R. 

΄Εστω I : R→R η συνάρτηση µε 

Ι(x)= [ ]dt, για x∈R. ∫
1 
0 

( )( ) 422 tx f(t)2xt - tf 2 +

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση Ι παρουσιάζει ελάχιστο 

στο σηµείο xo=  ∫
1 
0 

5 dt f(t)t  2

 
B. ΄Εστω η συνάρτηση f : (1, +∞) →R, µε 

f(x) = 2000 + )1xln( −  

Έστω c πραγµατικός µεγαλύτερος του 2000. 
΄Εστω ότι η ευθεία µε εξίσωση y=c και η γραφική 

παράσταση της f τέµνονται σε δύο διαφορετικά σηµεία του 
επιπέδου, τα Α και Β .  
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Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόµενες της γραφικής 
παράστασης της f, στα Α και Β, είναι κάθετες µεταξύ τους. 
 
ZHTHMA 4o 

΄Εστω f,g : R→R, είναι συναρτήσεις συνεχείς στο R 
τέτοιες, ώστε να ισχύει  

f(x)-g(x)=x-4, για x∈R. 
΄Εστω ότι η ευθεία µε εξίσωση y=3x-7 είναι ασύµπτωτη 

της γραφικής παράστασης της f, καθώς x→+∞. 

α) Να βρείτε τα όρια : i)
x

g(x) 
x

lim
+∞→

 και  

 

ii) 
1  3x -  f(x)x

 ηµ2x  3x  g(x) lim 2x +

++
+∞→

 

 
β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία µε εξίσωση y=2x-3 είναι 

ασύµπτωτη της γραφικής παράστασης της g, καθώς 
x→+∞. 
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