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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΑΞΗ : Γ΄                                     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΘΕΤΙΚΗ  

 

ΘΕΜΑ 10 : 

Να χαρακτηρίσετε µε «Σ» (σωστό) ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

1 
Αν  είναι δύο διαδοχικές ρίζες της συνάρτησης f , τότε 2121 ρρ  µε  ρ , ρ <

]ρ , [ρ  x κάθε   για0f(x)  ή  0f(x) 21∈<> . 
 

2 

Αν µια συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο διάστηµα [α , β) τότε 

το σύνολο τιµών της είναι το . ) f(x)lim , f(α) [
-βx→

 

3 Η συνάρτηση f(x)=|x| είναι παραγωγίσιµη σε κάθε σηµείο του πεδίου ορισµού της.  

4 Η συνάρτηση xf(x) = είναι παραγωγίσιµη σε κάθε σηµείο του πεδίου ορισµού της.  

5 
Αν µια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισµού της ∆, τότε 

∆ x κάθε  για0(x) f ∈>′ . 
 

6 
Ένα τοπικό µέγιστο µιας συνάρτησης µπορεί να είναι µικρότερο από ένα τοπικό 

ελάχιστο. 
 

7 

Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστηµα ∆ και δύο φορές παραγωγίσιµη στο 

εσωτερικό του ∆ µε , τότε η f είναι 

κυρτή. 

∆   τουσηµείο εσωτερικό  κάθε  για0(x) f <′′  

8 
Αν µια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστηµα ∆, τότε 

∆  τουσηµείο  εσωτερικό   κάθε  για0(x) f >′′  
 

9 
Αν η συνάρτηση f ορίζεται σε διάστηµα ∆, τότε στα εσωτερικά σηµεία του ∆ στα 

οποία δεν υπάρχει η , δεν παρουσιάζει ποτέ σηµεία καµπής. (x) f ′′
 

10 
Η ασύµπτωτη (ε): βxαy +⋅=  της γραφικής παράστασης Cf µιας συνάρτησης f δεν 

τέµνει ποτέ την Cf . 
 

ΘΕΜΑ 20 : 

Ι) Να διατυπώσετε το θεώρηµα Bolzano και να γράψετε την γεωµετρική του ερµηνεία. 

ΙΙ) Να γράψετε τους παρακάτω ορισµούς: 

 Α) Γνησίως φθίνουσα συνάρτηση. 

 Β) Τοπικό ελάχιστο συνάρτησης. 

 Γ) Να γράψετε τους ορισµούς: « παράγωγος συνάρτησης στο σηµείο x0 του πεδίου ορισµού 

             της» και «παράγωγος συνάρτησης». 



ΘΕΜΑ 30 : 

Ι) Να διατυπώσετε το θεώρηµα Μέσης τιµής του ∆ιαφορικού Λογισµού και να γράψετε την 

          γεωµετρική του ερµηνεία. 

ΙΙ) ∆είξτε ότι: Αν µία συνάρτηση f είναι ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆ , συνεχής στο ∆ και 

         , τότε η f είναι σταθερή στο ∆. Το  ∆  x  τουσηµείοεσωτερικό    κάθε   για0(x) f =′

         αντίστροφο ισχύει; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

ΘΕΜΑ 40 : 

Ι) Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρηµα Fermat 

IΙ) Nα γράψετε τους ορισµούς της κατακόρυφης και της πλάγιας ασύµπτωτης της γραφικής  

          παράστασης µιας συνάρτησης f. 

 

 


