
1. ∆ίνεται η συνάρτηση  f : R --> R , µε 
f (x) = x2 –4x + 4 

α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f  (Μονάδες 10) 
β) Να εξετάσετε ως προς τη µονοτονία τη συνάρτηση f  (Μονάδες 10) 
 
γ) Να βρείτε το σηµείο στο οποίο η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό 
ακρότατο και να υπολογίσετε το ακρότατο αυτό.   (Μονάδες 10) 

 
 
 
2.  ∆ίνεται η συνάρτηση f: R→R, µε 

f(x) = − 2x3 − 3x2+12x+  2  
 α. Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f.  Μονάδες 5 
β. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. Μονάδες 10 
γ. Να βρείτε τα σηµεία στα οποία η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικά 

ακρότατα.          Μονάδες 5 
δ. Να υπολογίσετε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f. Μονάδες 5 
 
 
 
3. ∆ίνεται η συνάρτηση f : R → R µε f(x) = 3x2 – 6x + 1. 
α. Να την εξετάσετε ως προς την µονοτονία.    Μονάδες 12 
β. Να βρείτε σε ποιο σηµείο η συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ακρότατο 

και να το υπολογίσετε.       Μονάδες 13 
 
 
 
4.  Η χωρητικότητα σε λίτρα των πνευµόνων ενός ανθρώπου ηλικίας x ετών 

δίνεται από τη συνάρτηση 21 1( ) 4
5200

f x x x= − + +    ,  10 ≤ x ≤ 35. 

 Σε ποια ηλικία οι πνεύµονες του ανθρώπου έχουν τη µέγιστη 
χωρητικότητα; 

 
 
 
5. ∆έκα κοινότητες ενώθηκαν σε ένα ∆ήµο σύµφωνα µε το σχέδιο 

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ". Ο πληθυσµός του ∆ήµου αυτού  t χρόνια 



µετά την ένωση δίνεται από τη συνάρτηση µε τύπο 

22t0,10100e100et10)t(P 10
t

10
t

≤≤+−=  

α) Να αποδείξετε ότι Ρ΄ (t) = 10
t

te  
β) Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού 10 χρόνια µετά την 

ένωση (στο τελικό αποτέλεσµα να λάβετε e = 2,7) . 
 
 
6. ∆ίνεται η συνάρτηση f: →ℝ ℝ , µε 

3 21 1f(x)= x x ln2
3 2

− +
. 

α.   Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f.  Μονάδες 8 
β.   Να βρείτε τις τιµές f΄(0) και f΄(1).      Μονάδες 5  
γ.   Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. Μονάδες 12 

 
 
 
7. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)= lnx + x-1 µε χ>0 
α) Να βρείτε το f(1) .        Μονάδες 4 
β) Να βρείτε την f'(x) και την f"(x) .      Μονάδες 14 
γ) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα για κάθε χ>0 . 

Μονάδες 7 
 
 

8. Το ύψος (σε m) που βρίσκεται ένα τηλεκατευθυνόµενο µοντέλο 
αεροπλάνου, µετά από χρόνο πτήσης t (sec) δίνεται από τη συνάρτηση: 

f(t) =-3t2 + 30t   ,    όπου    0≤  t ≤  10 
α) Σε ποιο ύψος βρίσκεται το αεροπλάνο τη χρονική στιγµή t=0; 

Μονάδες 5 
β) Να βρείτε το ρυθµό µεταβολής του ύψους του αεροπλάνου µετά από 
χρόνο t.           Μονάδες 7 

γ) Να βρείτε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το αεροπλάνο ανεβαίνει, 
καθώς και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κατεβαίνει. Μονάδες 7 

δ) Να βρείτε τη χρονική στιγµή t κατά την οποία το αεροπλάνο βρίσκεται 
στο µέγιστο ύψος, καθώς και το ύψος αυτό.    Μονάδες 6 

 
 
9. ∆ίνεται η συνάρτηση f: →ℝ ℝµε 



f(x)=2x3-9x2+αx+β µε α,β∈ℝ  
α)  Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f.  Μονάδες 5 
β)Αν f΄(1)=0 και f(2)=5, να βρείτε τα α και β.          Μονάδες 10 
γ)Για τις τιµές των α και β που βρήκατε στο ερώτηµα (β), να µελετήσετε τη 
συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία.    Μονάδες 10 

 
 
10. Το άθροισµα του µήκους και του πλάτους ενός οικοπέδου, σχήµατος 
ορθογωνίου παραλληλογράµµου, είναι 200 µέτρα. Αν το µήκος του είναι χ 
µέτρα: 
α)   Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν του οικοπέδου ως συνάρτηση του x 

δίνεται από τον τύπο 
Ε(x) =  -x2 + 200x.  Μονάδες 5 

β)   Για ποια τιµή του χ το εµβαδόν του οικοπέδου γίνεται 
µέγιστο;   Μονάδες 10 

γ)   Να   υπολογίσετε   τη   µέγιστη   τιµή   του   εµβαδού   του 
οικοπέδου.   Μονάδες 10 

 
 
 
11. ∆ίνεται η συνάρτηση f : ℝ  → ℝ  , της οποίας η πρώτη παράγωγος έχει 
τύπο: f΄(x) = x2–2x.  
α) Να δείξετε ότι f΄(0) = 0  και f΄(2) =0.     Μονάδες 4  
β)Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. Μονάδες 6  
γ) Να βρείτε την f΄΄(x).         Μονάδες 6  
δ) Για ποιες τιµές του x  η f παρουσιάζει ακρότατα και ποιο είναι το είδος 

των ακρότατων;        Μονάδες 4  
ε) Αν f(0) = 2005, να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f.  Μονάδες 5 
  
 
 
12. Μια οµάδα βιολόγων προτείνει να ληφθούν µέτρα για τη διάσωση ενός 
είδους δελφινιών. Μετά την εφαρµογή των µέτρων εκτιµάται ότι ο αριθµός 
των δελφινιών εκφράζεται από τη συνάρτηση  
N(t) = 2t3 – t2 + 5t + 1000, 0 ≤ t ≤ 10,  όπου t  ο χρόνος σε έτη.   
α) Πόσα δελφίνια υπάρχουν κατά την έναρξη εφαρµογής των µέτρων  
  (t = 0);           Μονάδες 5  
β) Να βρείτε το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού των δελφινιών.  



          Μονάδες 8  
γ) Να βρείτε το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού των δελφινιών το δεύτερο 

έτος.          Μονάδες 7  
δ) Πόσα δελφίνια θα υπάρχουν σε δέκα (10) έτη;    Μονάδες 5  
 
 
13. ∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο:   

f(x) = 4x3−12x+2006, x∈ℝ .  
α) Να βρεθεί η παράγουσα της f.          Μονάδες 8  

β)  Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής της f για κάθε x∈ℝ .       Μονάδες 8  
γ) Να εξεταστεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία.        Μονάδες 9  
  
14. Μια βιοτεχνία, µεταξύ άλλων, κατασκευάζει κεραµικά πλακίδια σε σχήµα 
τριγώνου. Σε κάθε πλακίδιο το άθροισµα της βάσης x και του ύψους που 
αντιστοιχεί στη βάση αυτή είναι σταθερό και ισούται µε 50cm.  
α) Να δείξετε ότι το εµβαδό Ε της επιφάνειας κάθε τριγωνικού πλακιδίου 
δίνεται συναρτήσει του x από τον τύπο  

1
Ε(x)= x(50-x) ,  0<x<50

2
.       Μονάδες 8 

β) Για ποια τιµή του x το εµβαδό Ε(x) γίνεται µέγιστο.       Μονάδες 12 
γ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του Ε(x).           Μονάδες 5 
 
15. ∆ίνεται η συνάρτηση f: →ℝ ℝ  µε f(x) = x2+kx+λ,    k,λ∈ℝ . 
Αν   η   f  παρουσιάζει   τοπικό   ακρότατο   στο   x0=1   και   το σηµείο   Α 
(1,0) ανήκει στη γραφική της παράσταση, 
α.     να δείξετε ότι k=-2 και λ=1.      Μονάδες 12  
β.     να υπολογίσετε τη δεύτερη παράγωγο f" της f.  Μονάδες 5  
γ.     να δείξετε ότι για κάθε xe R ισχύει: 

f(x)+f ΄(x) + f ΄΄(x)>0.       Μονάδες 8 
 
 
16. ∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο f(x)=10 lnx - 5x2,   x>0.  
α.     Να βρείτε την παράγωγο f ΄ της f.     Μονάδες 5 
β.     Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. Μονάδες 8 
γ. Για ποια τιµή του x η f παρουσιάζει ακρότατο. Να προσδιορίσετε το είδος 

του ακροτάτου και να το υπολογίσετε.    Μονάδες 8 
δ.     Να δείξετε ότι f(x)≤ -5, για κάθε x>0.    Μονάδες 4 



 
 
17. ∆ίνεται η συνάρτηση f µε f(χ)= xeλ , όπου λ πραγµατικός αριθµός. 
α.    Να βρεθούν οι f΄(χ) και f"(x).      Μονάδες 6 
β.    Να προσδιορισθούν οι τιµές του λ, ώστε για κάθε πραγµατικό αριθµό x 

να ισχύει:  f"(x) – f΄(x) – 2f(x) = 0    Μονάδες 9 
γ.    Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία όταν 

i) λ = 2, 
ii) λ = -1.          Μονάδες 10 

 
 

18. ∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο f(x) = 3 21 2 3 2008
3

x x x− + + , όπου x∈ℝ . 

α.    Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος f΄ της f.    Μονάδες 6 
β.     Να εξεταστεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα. 

Μονάδες 12 
γ.     Να δειχθεί ότι f(x) > 2008 για κάθε πραγµατικό αριθµό x, όπου 

x∈[1,+∞).          Μονάδες 7 
 
19. ∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο:  

2( ) x
xf x
e
−

= , µε x∈ℝ  

α.    Να βρείτε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης f.  Μονάδες 8 
β.    Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. Μονάδες 10 
γ.    Να  αποδείξετε  ότι  για  x=3  η  f παρουσιάζει  ολικό 

 µέγιστο ίσο µε 3
1
e

        Μονάδες 7 

 
 

20. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = 3 21 2
3

x kx xλ λ− + − − , όπου k,λ∈ℝ . 

Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σηµείο M(0, -5) και η 
συνάρτηση f για x=1 παρουσιάζει τοπικό ακρότατο, τότε: 
α.    Να βρείτε τις τιµές των k και λ      Μονάδες 13 
β.    Για k=2 και λ=3, 

i. να µελετήσετε την f ως προς την µονοτονία.  Μονάδες 6 
ii. να βρείτε την τιµή και το είδος των ακροτάτων της f. Μονάδες 6 


