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ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ & TOΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
1) Περιοχή κέντρου x0 και ακτίνας δ, (δ>0) - συμβο-

λικά π(x0,δ) – ονομάζουμε το διάστημα (x0-

δ,x0+δ), με δ όσο μικρό θέλουμε.  

        
2) Οι σχέσεις x(x0-δ,x0+δ) και |x-x0|<δ είναι ισο-

δύναμες. 

3) Έστω διάστημα Δ. Εσωτερικό σημείο  του δια-

στήματος Δ ονομάζουμε κάθε x0Δ, για το οποίο 
υπάρχει περιοχή κέντρου x0 και ακτίνας δ, τέτοια 

ώστε π(x0,δ)Δ. 

Πχ κάθε x0(α,β) είναι εσωτερικό των διαστημά-

των (α,β), [α,β], (α,β], [α,β). 

Τα άκρα α και β δεν είναι εσωτερικά σημεία των 

διαστημάτων (α,β), [α,β], (α,β], [α,β). 

4) Θεώρημα (μονοτονία και παράγωγος): Έστω 
μια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε 
ένα διάστημα Δ. 
● Αν f ′(x)>0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του 

Δ,  τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε  

όλο το Δ. 

● Αν f ′(x)<0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του 

Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το 

διάστημα Δ. 

Απόδειξη: 

● Αποδεικνύουμε το θεώρημα στην περί-

πτωση που είναι f ′(x)>0. 

Έστω x1, x2∈∆ με x1<x2. Θα δείξουμε ότι 

f(x1)<f(x2).  

Πράγματι, στο διάστημα [x1,x2] η f ικανοποιεί 

τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ.. Επομένως 

υπάρχει ξ∈(x1,x2) τέτοιο ώστε: 

 f ′(ξ)=
𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)

𝑥2−𝑥1
………………….(1) 

Επειδή f ′(ξ)>0 
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πειδή x2 – x1 > 0, έχουμε f(x2) – f(x1)>0, οπό-

τε f(x1) < f(x2). 

• Στην περίπτωση που είναι f ′(x) < 0 εργα-

ζόμαστε αναλόγως. 

5. Η πρόταση «αν η συνάρτηση f είναι γνησίως 

αύξουσα (αντιστοίχως γνησίως φθίνουσα) 

στο Δ, τότε η παράγωγός της είναι θετική (α-

ντιστοίχως αρνητική) στο εσωτερικό του Δ» 

είναι αληθής ή ψευδής; Δικαιολογήστε την 

επιλογή σας. 

Απάντηση: Είναι ψευδής. Για παράδειγμα, η 

συνάρτηση f(x)=x3, xR, αν και είναι γνησί-

ως αύξουσα στο R , εντούτοις έχει παράγω-

γο f ′(x)=3x2 η οποία δεν είναι θετική σε όλο 

το R , αφού f ′(0) = 0.  

Ισχύει όμως f ′(x) ≥ 0. 

6. Το προηγούμενο Θεώρημα, ισχύει και στην 

περίπτωση που f ΄(x)≥ 0 (f ΄(x) ≤0), αλλά τα 

σημεία μηδενισμού της f ΄(x) στο Δ, να είναι 

πεπερασμένου πλήθους. Πχ η f(x)=x-συνx,  

x[0,6π], είναι f ΄(x)=1+ημx≥0 με f ΄(x)=0 για 

x1=3π/2, x2=7π/2 και x3=11π/2. Άρα είναι ➶ 

στο [0,6π]. 

7. Ορισμός: Μια συνάρτηση f, με πεδίο ορισμού 

Α, θα λέμε ότι παρουσιάζει στο x0∈A τοπικό 

μέγιστο, όταν υπάρχει δ>0, τέτοιο ώστε 

f(x)≤f(x0) για κάθε x∈A∩(x0-δ,x0+δ). Το x0 λέ-

γεται θέση ή σημείο τοπικού μεγίστου, ενώ το 

f(x0) τοπικό μέγιστο της συνάρτησης f. 

Ορισμός: Μια συνάρτηση f, με πεδίο ορισμού 

Α, θα λέμε ότι παρουσιάζει στο x0∈A τοπικό 

ελάχιστο, όταν υπάρχει δ>0, τέτοιο ώστε 

f(x)f(x0) για κάθε x∈A∩(x0-δ,x0+δ). Το x0 λέ-

γεται θέση ή σημείο τοπικού ελαχίστου, ενώ 

το f(x0) τοπικό ελάχιστο της συνάρτησης f. 

8. Ορισμός: Τα τοπικά μέγιστα και τοπικά ελά-

χιστα της συνάρτησης f λέγονται τοπικά α-

κρότατα ή, απλά, ακρότατα αυτής, ενώ τα 

σημεία στα οποία η f παρουσιάζει τοπικά 

ακρότατα λέγονται θέσεις τοπικών ακροτά-

των. Το μέγιστο και το ελάχιστο της f λέγο-

νται ολικά ακρότατα αυτής. 

9. Η πρόταση «αν η συνάρτηση f έχει τοπικά 

ακρότατα, τότε θα έχει και ολικά ακρότατα» 

είναι αληθής ή ψευδής; Δικαιολογήστε την 

επιλογή σας. 

Απάντηση: Είναι ψευδής. Για παράδειγμα, η 

συνάρτηση 
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, έχει τοπικό 

μέγιστο το f(1)=1, τοπικό ελάχιστο f(0)=0, 

αλλά δεν έχει ολικό μέγιστο (σχ. 10). 

 
10. Ένα τοπικό μέγιστο μπορεί να είναι μικρότε-

ρο από ένα τοπικό ελάχιστο. Πχ η συνάρτη-

ση f(x)=3x+2xημx (σχ.11) 

x0 

• • • 

x0-δ x0+δ 

δ δ 

σχ. 10 
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11. Αν μια συνάρτηση f παρουσιάζει μέγιστο, τό-

τε αυτό θα είναι το μεγαλύτερο από τα τοπι-

κά μέγιστα, ενώ αν παρουσιάζει ελάχιστο, 

τότε αυτό θα είναι το μικρότερο από τα τοπι-

κά ελάχιστα.  

12. Θεώρημα Fermat : Έστω μια συνάρτηση f 

ορισμένη σ’ ένα διάστημα Δ και x0 ένα εσω-

τερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει το-

πικό ακρότατο στο x0 και είναι παραγωγί-

σιμη στο σημείο αυτό, τότε f ′(x0) = 0. 

Απόδειξη: Ας υποθέσουμε ότι η f παρουσιά-

ζει στο x0 τοπικό μέγιστο.  

Επειδή το x0 είναι εσωτερικό σημείο του Δ 

και η f παρουσιάζει σ’ αυτό τοπικό μέγιστο, 

υπάρχει δ>0, τέτοιο ώστε (x0-δ,x0+δ)Δ και 

f(x)≤f(x0)  f(x)-f(x0)≤0……………………..(1)  

για κάθε x∈(x0-δ,x0+δ).  

Επειδή η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη 

στο x0, ισχύει: 

𝑓 ′(𝑥0) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

−

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0)

𝑥−𝑥0
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→𝑥0
+

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0)

𝑥−𝑥0
. 

• Αν x∈(x0-δ,x0) τότε x<x0  x-x0<0 και λόγω 

της (1)  0
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   𝑓 ′(𝑥0) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

−

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0)

𝑥−𝑥0
≥ 0….(2)  

• Αν x∈(x0,x0+δ) τότε x>x0  x-x0>0 και λό-

γω της (1)  0
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   𝑓 ′(𝑥0) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

+

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0)

𝑥−𝑥0
≤ 0….(3)  

Έτσι από τις (2) και (3) έχουμε f ′(x0)= 0. 

Η απόδειξη για τοπικό ελάχιστο είναι ανάλο-

γη.  

13. Πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων μιας 

συνάρτησης f σ’ ένα διάστημα Δ είναι: 

13.1. Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία 

η παράγωγος της f μηδενίζεται. 

13.2. Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία 

η f δεν παραγωγίζεται. 

13.3. Τα άκρα του διαστήματος Δ (αν ανή-

κουν στο πεδίο ορισμού της). 

14. Ορισμός: Κρίσιμα σημεία μιας συνάρτησης  

f στο διάστημα Δ, λέγονται τα εσωτερικά ση-

μεία του Δ στα οποία η f δεν παραγωγίζεται 

ή η παράγωγός της είναι ίση με το μηδέν. 

15. Θεώρημα ακροτάτων: Έστω μια συνάρτηση f 

παραγωγίσιμη σ’ ένα διάστημα (α,β), με ε-

ξαίρεση ίσως ένα σημείο του x0, στο οποίο 

όμως η f είναι συνεχής. 

i) Αν f ′(x)>0 στο (α,x0) και f ′(x)<0 στο (x0,β), 

τότε το f(x0) είναι τοπικό μέγιστο της f.  

ii) Αν f ′(x)<0 στο (α,x0) και f ′(x)>0 στο (x0,β), 

τότε το f(x0) είναι τοπικό ελάχιστο της f.  

iii) Aν η f ′(x) διατηρεί πρόσημο στο 

(α,x0)(x0,β), τότε το f(x0) δεν είναι τοπικό 

ακρότατο και η f είναι γνησίως μονότονη 

στο (α,β). 

Απόδειξη:  

i) ☛ Επειδή f ′(x)>0 στο (α,x0) και η f είναι 

συνεχής στο x0, η f είναι γνησίως αύξουσα 

στο (α,x0].  

Έτσι έχουμε f(x)≤f(x0)……………….(1) 

για κάθε x∈(α,x0] 

☛ Επειδή f ′(x)<0 στο (x0,β) και η f είναι 

συνεχής στο x0, η f είναι γνησίως 

φθίνουσα στο [x0,β).  

Έτσι έχουμε f(x)≤f(x0)……………….(2) 

για κάθε x∈[x0,β).  

Λόγω των (1) και (2), ισχύει f(x)≤f(x0) για 

κάθε x∈(α,β),  που σημαίνει ότι το f(x0) εί-

ναι μέγιστο της f στο (α, β) και άρα τοπικό 

μέγιστο αυτής.  

ii) Εργαζόμαστε αναλόγως.  

iii) Έστω ότι f ′(x)>0 για κάθε  x∈(α,x0) 

(x0,β). 

Επειδή η f είναι συνεχής στο x0 θα είναι 

γνησίως αύξουσα σε κάθε ένα από τα 

διαστήματα (α,x0] και [x0,β). Επομένως για 

x1<x0<x2 ισχύει f(x1)<f(x0)<f(x2). Άρα το 

f(x0) δεν είναι τοπικό ακρότατο της f.  

Θα δείξουμε, τώρα, ότι η f είναι γνησίως 

αύξουσα στο (α,β).  

σχ. 11 
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Έστω x1, x2∈(α,β) με x1<x2. 

• Αν x1, x2∈(α,x0), επειδή η f είναι γνησίως 

αύξουσα στο (α, x0], θα ισχύει f(x1)<f(x2). 

• Αν x1, x2∈(x0,β), επειδή η f είναι γνησίως 

αύξουσα στο [x0,β), θα ισχύει f(x1)<f(x2). 

• Αν x1<x0<x2, τότε όπως είδαμε 

f(x1)<f(x0)<f(x2). 

Επομένως, σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει 

f(x1)<f(x2), οπότε η f είναι γνησίως αύξου-

σα στο (α,β). 

Ομοίως, αν f ′(x)<0 για κάθε x∈(α,x0) 

(x0,β). 

16. Για την εύρεση του μέγιστου και ελάχιστου 

εργαζόμαστε ως εξής: 

i. Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της f. 

ii. Υπολογίζουμε τις τιμές της f στα σημεία αυ-

τά και στα άκρα των διαστημάτων. 

Από αυτές τις τιμές η μεγαλύτερη είναι το μέ-
γιστο και η μικρότερη το ελάχιστο της f. 

16) Εάν η f είναι συνεχής στο x0, δεν παραγωγί-
ζεται στο x0, και είναι f΄(x)>0                                  

(f΄(x)<0), για κάθε x(α,x0)U(x0,β)⊆Df, τότε η f 

είναι ➶ (➴)  στο (α,β).  

Πχ η 
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ραγωγίζεται αλλά είναι συνεχής στο x0=1 και 
είναι f΄(x)>0 στο [0,1)U(1,2], γιατί  
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Άρα f  ➶ στο [0,2]. 

 

17) Πολλές φορές με την μονοτονία αποδεικνύ-
ουμε την μοναδικότητα ρίζας μιας εξίσωσης, 
αφού πρώτα εξασφαλίσουμε την ύπαρξη ρί-
ζας, είτε με το θ. Bolzano, είτε με το σύνολο 
τιμών κάποιας συνάρτησης, είτε με προφανή 
ρίζα (πχ. Άσκηση 7,8, 16ii, 27, 29). 

18) Εάν η εξίσωση f ΄(x)=0 και η εύρεση του 
πρόσημου της f ΄(x) ξεφεύγει από τα όρια των 
γνώσεων μας από προηγούμενες σχολικές 
χρονιές, τότε παρακάμπτουμε το πρόβλημα 

με άλλους τρόπους. Πχ αν 
x

xx
xf

ln
)(

2 −
= , 

x>0, τότε  𝑓 ′(𝑥) =
𝑥2+𝑙𝑛 𝑥−1

𝑥2
.  

Το πρόσημο της f΄(x) είναι ίδιο με το πρόση-
μο του αριθμητή, γιατί x2>0.  
Για να βρούμε το πρόσημο του αριθμητή, θέ-
τουμε g(x)=x2+lnx-1. 

Επειδή g΄(x)=2x+ 
1

𝑥
 >0 (γιατί x>0), είναι g ➶ 

στο (0,+). 
Προφανής ρίζα της g, το x=1, γιατί g(1)= 
=12+ln1-1=1+0-1=0. 

• για 0<x<1  g(x)<g(1)=0 …(γιατί g ➶) 

 f΄(x)<0  

και η συνάρτηση f είναι ➴ στο (0,1]. 

• για x>1  g(x)>g(1)=0 …(γιατί g ➶) 

 f΄(x)>0  

και η συνάρτηση f είναι ➶ στο [1,+). 

19) Άλλες φορές μελετάμε το πρόσημο παραγώ-
γων ανώτερης τάξης της ίδιας ή βοηθητικής 
συνάρτησης.  

Πχ αν f(x)=συνx-1+
62

32 xx
−  στο (-∞,0], τότε  

f ΄(x)=-ημx+x
2

2x
−  

f ΄΄(x)=-συνx+1-x 

f ΄΄΄(x)=ημx-1≤0  f ΄΄ ➴ στο (-∞,0] οπότε για 

x≤0  f ΄΄(x) ≥ f ΄΄(0)   f ΄΄(x)≥0.  

Άρα η συνάρτηση  f΄ είναι ➶ στο διάστημα      

(-∞,0]. 

Άρα για x≤0  f ΄(x)≤ f ΄(0)  f ΄(x)≤0 

 f  ➴ στο (-∞,0]. 

20) Η θέση ακροτάτου σε συνδυασμό με την πα-
ραγωγισιμότητα στο σημείο x0, οδηγεί στην 
εφαρμογή του θ.Fermat (άσκηση 14). 

21) Πολλές φορές μια σχέση της μορφής f(x)α ή 

f(x)α για μια παραγωγίσιμη συνάρτηση, με-

ταφράζεται στην σχέση  f(x)f(x0) ή f(x)f(x0) 
αντίστοιχα, άρα το x0 είναι θέση τοπικού α-
κροτάτου άρα από το θ.Fermat f΄(x0)=0 (ά-
σκηση 16, 18, 20, 25).  

22) Μια συνάρτηση μπορεί να έχει τοπικά ακρό-
τατα και να μην έχει ολικά. 

23) Πολλές ανισοτικές σχέσεις αποδεικνύονται με 
την βοήθεια της μονοτονίας ή των τοπικών ή 
ολικών ακροτάτων (άσκηση 9, 10, 12). 

24) Εξισώσεις και ανισώσεις που δεν μπορούν 
να επιλυθούν με γνωστές μεθόδους επίλυσης 
εξισώσεων, δύνανται να λυθούν με την βοή-
θεια της μονοτονίας κάποιας συνάρτησης (ά-
σκηση 11, 14, 16iii, 26, 28). 
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Αν μας δοθεί μια συναρτησιακή σχέση, τότε ή 
χρησιμοποιούμε έναν από τους ορισμούς, ή 
παραγωγίζουμε την συναρτησιακή σχέση ως 
προς την μια μεταβλητή, χρησιμοποιώντας 
τις υπόλοιπες ως σταθερές  (άσκηση 18, 19, 
21, 23). 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1) Nα μελετήσετε ως προς τη μονοτονία 
τις συναρτήσεις: 

   α) 
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2) Nα μελετήσετε ως προς τη μονοτονία 

τη συνάρτηση xxx
x

xf ln2
2

)(
2
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3) Nα μελετήσετε ως προς τη μονοτονία 

τη συνάρτηση 
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4) Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία 
τη συνάρτηση f(x)=(x2-4x)lnx+x2-2x. 

5) Εάν f συνάρτηση δυο φορές παραγω-
γίσιμη στο [1, 2], f ΄΄(x) > 0 για κάθε 

x[1, 2] και f΄(2)=f(2)=0, να δείξετε ότι 

f(x)0 για κάθε x[1, 2]. 

6) Δίνεται η συνάρτηση 
1

1
)(

+

−
=

x

x

e

e
xf . 

i) Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύ-
ξουσα στο R, 

ii) να δείξετε ότι 
x

x
xf

−
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1

1
ln)(1

 με 

x(-1, 1). 
7) Να δείξετε ότι η εξίσωση αx=2x+3, 

0<α<1, έχει μοναδική ρίζα στο R. 

8) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις 
των συναρτήσεων f(x)=2-x και g(x)= 

=2ln(x-1) έχουν μοναδικό κοινό σημείο. 

9) Έστω 
x

x
xf

ln
)( = , x>0. 

i) Να μελετηθεί ως προς τη μονοτο-
νία, 

ii) να αποδείξετε ότι xeex, 
iii) να συγκρίνετε τα eπ και πe. 

10) i) Να δείξετε ότι 0ln
1

1 −− x
x

 για κάθε 

x>1. 

ii) η συνάρτηση 
1

ln
)(

−
=

x

x
xf είναι γνη-

σίως φθίνουσα στο (1, +), 

iii) αν α>1, β>1 και (α-1)lnβ=(β-1)lnα, τό-

τε α=β. 

11) i) Να μελετηθεί ως προς την μονοτο-
νία η συνάρτηση f(x)=αx-x, 0<α<1, 

ii) να λυθεί η εξίσωση 

22242

−−=− −−   , 0<α<1. 

12) Να δείξετε ότι 
2

1
2x

xe x ++ , x>0. 

13) i) Να μελετηθεί ως προς την μονοτο-

νία η συνάρτηση 
1

ln4
)(

+
=

x

xx
xf , 

ii) Να δείξετε ότι υπάρχει αR, τέτοιο 

ώστε f(x)f(α), για κάθε x>0. 

14) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x4+ 
+2αx3+βx2+3. Να βρείτε τα α, β ώστε  
για x=1 η f να παρουσιάζει ακρότατο 
με τιμή f(1)=4. Στην συνέχεια να βρεί-
τε τι ακρότατο είναι αυτό και να βρεί-
τε τα άλλα ακρότατα. 

15) i) Να μελετηθεί ως προς την μονοτο-
νία η συνάρτηση f(x)=x2lnx-2x2+5x-3, 
ii) Να δείξετε ότι η f(x)=0 έχει μοναδι-

κή ρίζα x=1. 
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16) (E.M.E) Θεωρούμε την συνάρτηση 

a
x

a
xxf +−= ln)(  , με x>0. Αν f(x)0, 

για κάθε x>0, 
i) αποδείξτε ότι α=-1, 
ii) να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως 

προς τη μονοτονία και τα ακρότα-
τα, 

iii) να λυθεί η εξίσωση f(x)=0, 
iv) να λυθεί η ανίσωση 

3

1
)3ln(

22

1
)22ln(

2

2

2

2

+
++

+
++

 
  

 
  

x
x

x
x . 

17) Η τιμή μιας μετοχής στο χρηματιστή-
ριο t μήνες από σήμερα και για το ε-
πόμενο εξάμηνο δίνεται από την συ-
νάρτηση f(t)=100(-t3+9t2-15t)+c. 

i) Εάν η σημερινή της τιμή είναι 5300€ 
να βρεθεί πότε πρέπει να την αγορά-
σουμε και πότε πρέπει να την πουλή-
σουμε για να έχουμε μέγιστο κέρδος, 

ii) να βρεθεί το ποσοστό κέρδους και 
να το συγκρίνετε με κέρδος που θα 
προέκυπτε αν καταθέταμε τα χρήματα 
στην τράπεζα με επιτόκιο 12%. 

18) Δίνονται οι συναρτήσεις f,g:R→R με 

f(x)+x3g(x)+α3, για κάθε xR, όπου α 

σταθερός πραγματικός, τέτοιος ώστε 

f(α)=g(α). Αν f,g παραγωγίσιμες στο α, 

να δείξετε ότι f΄(α)-g΄(α)=-3α2. 

19) Δίνεται η συνάρτηση f:R→R με f3(x)+ 

+f(x)=ex-x+1 για κάθε xR. Να βρείτε 

τα ακρότατα της f. 

20) Εάν αlnxx-1 για κάθε x(0,+), με 

α=σταθερό πραγματικό, να δείξετε ότι 

α=1. 

21) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f:R→R, 

παραγωγίσιμη στο R με f2(x)+x2= 

=1+2xf(x), για κάθε xR, δεν έχει α-

κρότατα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

22) (Θέμα 4ο 2000) Τη χρονική στιγμή t=0 

χορηγείται σ’ έναν ασθενή ένα φάρ-

μακο. Η συγκέντρωση του φαρμάκου 

στο αίμα του ασθενούς δίνεται από 

την συνάρτηση 
2

1

)(









+

=



t

at
tf , t0 

όπου α και β είναι σταθεροί πραγμα-

τικοί αριθμοί και ο  χρόνος  t  μετριέ-

ται σε ώρες. Η μέγιστη τιμή της συγκέ-

ντρωσης είναι ίση με 15 μονάδες και 

επιτυγχάνεται 6 ώρες μετά την χορή-

γηση του φαρμάκου.  

i) Να βρείτε τις τιμές α και β.   

 Μονάδες 15 

ii) Με δεδομένο ότι η δράση του φαρ-

μάκου είναι αποτελεσματική όταν η 

τιμή της συγκέντρωσης στο αίμα εί-

ναι τουλάχιστον ίση με 12 μονάδες, 

να βρείτε το χρονικό διάστημα που 

το φάρμακο δρα αποτελεσματικά.

         Μονάδες 10 

23) (Θέμα 3ο 2001) Για μια συνάρτηση f 

που είναι παραγωγίσιμη στο R, ισχύει 

f3(x)+βf2(x)+γf(x)=x3-2x2+6x-1, για κάθε 

xR, όπου β, γ πραγματικοί αριθμοί 

με γ>0 και β2<3γ. 

i) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f δεν έ-

χει ακρότατα.         Μονάδες 10 

ii) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι 

γνησίως αύξουσα.          Μονάδες 8 

iii) Να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει 

μοναδική ρίζα στο διάστημα (0,1). 

          Μονάδες 7 

24)  (Θέμα 3ο 2003) Έστω η συνάρτηση  

f(x) = x5+x3+x .  

i) Να μελετήσετε την f ως προς την μο-

νοτονία και να αποδείξετε ότι η f έ-

χει αντίστροφη συνάρτηση. 

Μονάδες 3 
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ii) Να αποδείξετε ότι f(ex)≥f(1+x) για 

κάθε xIR.               Μονάδες 6 

iii) Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της 

γραφικής παράστασης της f στο ση-

μείο (0,0) είναι ο άξονας συμμετρίας 

των γραφικών παραστάσεων της f 

και της f –1.      Μονάδες 5 

25) (Θέμα 3ο 2009) Δίνεται η συνάρτηση 

f(x)=αx-ln(x+1), x>-1 όπου α σταθερός 

πραγματικός με 0<α1. 

A) Αν ισχύει f(x)1 για κάθε x>-1, να 

αποδείξετε ότι α=e Μονάδες 8 

B) Για α=e, 

i) να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f 

είναι ➴ στο διάστημα (-1,0] και ➶ στο 

διάστημα [0,+)  Μονάδες 6 

ii) αν β,γ(-1,0)U(0,+) να αποδεί-

ξετε ότι η εξίσωση 0
2

1)(

1

1)(
=

−

−
+

−

−

x

f

x

f 
 

έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διά-

στημα (1,2).   Μονάδες 6 

26) (Θέμα Γ 2010) Δίνεται η συνάρτηση 

f(x)=2x+ln(x2+1), xR. 

Γ1. Να μελετήσετε ως προς την μονο-

τονία την συνάρτηση f. Μονάδες 5 

Γ2. Να λύσετε την εξίσωση: 

( )









+

+−
=+−

1

123
ln)23(2

4

2

2

x

x
xx  . Μονάδες 7 

27) (Θέμα Γ 2011) Δίνεται η συνάρτηση 

f:R→R, δυο φορές παραγωγίσιμη στο 

R, με f΄(0)=f(0)=0 η οποία ικανοποιεί 

τη σχέση ex(f΄(x)+f΄΄(x)-1)=f΄(x)+xf΄΄(x) 

για κάθε xR. 

i) Να δείξετε ότι f(x)=ln(ex-x), xR 

Μονάδες 8 

ii) Να μελετήσετε την f ως προς την 

μονοτονία και τα ακρότατα Μονάδες 3 

iii) ………………………. 

iv) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  

ln(ex-x)=συνx 

έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα 










2
,0


.    Μονάδες 7 

28) (Θέμα Γ 2012) Δίνεται η συνάρτηση 

f(x)=(x-1)lnx-1, x>0. 

i) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση εί-

ναι ➴ στο διάστημα Δ1=(0,1] και ➶ 

στο διάστημα Δ2=[1,+). Στην συνέ-

χεια να βρείτε το σύνολο τιμών της.  
Μονάδες 6 

ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 

xx-1=e2013, x>0 

έχει ακριβώς δυο θετικές ρίζες. 
     Μονάδες 6  

iii) Αν x1, x2 με x1<x2 είναι οι ρίζες της 

εξίσωσης του προηγουμένου ερωτή-

ματος,  να αποδείξετε ότι υπάρχει 

x0(x1,x2) τέτοιο ώστε f΄(x0)+f(x0)=2012. 
Μονάδες 6 

29) ΘΕΜΑ 3ο (2002) 

Έστω οι συναρτήσεις f, g με πεδίο ορισμού το 
R. Δίνεται ότι η συνάρτηση της σύνθεσης fog εί-
ναι 1-1. 

α.  Να δείξετε ότι η g είναι 1-1.  Μονάδες 7 

β.  Να δείξετε ότι η εξίσωση 

g(f(x)+x3-x)=g(f(x)+2x-1) 
έχει ακριβώς δύο θετικές και μία αρνητική ρίζα.

                      Μονάδες 18 

30) Θέμα 4ον θετική-τεχνολογική 2006: 

Δίνεται η συνάρτηση .ln
1

1
)( x

x

x
xf −

−

+
=  

i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο 
τιμών της συνάρτησης f.       Μονάδες 8 

ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει 
ακριβώς δυο ρίζες στο πεδίο ορισμού της.   

                 Μονάδες 5 

31. Θέμα 3ον θετική-τεχνολογική 2007: 

Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x3-3x-2ημ2θ όπου θR 

μια σταθερά με θκπ+π/2. 

i) Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει ένα το-
πικό μέγιστο και ένα τοπικό ελάχιστο. 

              Μονάδες 4 

ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει 
ακριβώς τρεις πραγματικές ρίζες στο πεδίο ορι-
σμού της.                         Μονάδες 8 
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32) (Θέμα Γ 2015) Δίνεται η συνάρτηση 

f(x)=
12 +x

e x

, xR. 

Γ1. Να μελετήσετε την f ως προς την 

μονοτονία και να αποδείξετε ότι 

το σύνολο τιμών της είναι το διά-

στημα (0,+).  Μονάδες 6 

Γ2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  

( )( )
5

1
2

23 e
xef x =+−  

έχει στο σύνολο των πραγματικών αριθμών 

μια ακριβώς ρίζα.   Μονάδες 8 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

33) Πρόκειται να κατασκευάσουμε ένα ανοι-

κτό κασόνι σχήματος ορθογωνίου παραλ-

ληλεπιπέδου από ένα ορθογώνιο χαρτόνι 

μήκους 30cm και πλάτους 16cm. Από 

κάθε γωνία του ορθογωνίου αποκόπτου-

με ίσα τετράγωνα και λυγίζουμε προς τα 

πάνω τα πλαϊνά κομμάτια (παρακάτω 

σχήματα). 

.  

 
i. Να αποδείξετε ότι το κασόνι έχει όγκο 

V(x)=4x3-92x2+480x. 

ii. Να βρείτε το μήκος x της πλευράς των 

τετραγώνων που θα αποκοπούν, έτσι 

ώστε το κασόνι να έχει μέγιστο όγκο. 

34) ∆ίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς 10 cm 

και Ε, Ζ σημεία των πλευρών ΒΓ και ΓΔ 

αντίστοιχα, έτσι ώστε ΒΕ=xcm και ΓΖ= 

=2xcm. 

i. Να δείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώ-

νου ΑΕΖ δίνεται από την συνάρτηση 

Ε(x)=x2-5x+50. 

ii. Να βρείτε την τιμή του x, για την ο-

ποία το εμβαδόν Ε(x) ελαχιστοποιεί-

ται. 

35) Η συνάρτηση f(x)=αx2+βx, xR,  παρου-

σιάζει ολικό μέγιστο στο x=1, την τιμή 

f(1)=2. Να υπολογίσετε τις τιμές των α και β. 

36) Η κατανάλωση σε λίτρα ανά 100 χιλιόμε-

τρα ενός κινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί 

με x χιλιάδες στροφές ανά λεπτό, δίνεται 

από τη συνάρτηση f(x)=
9

1
x3-

3

1
x2-x+10 με 

1<x<5. 

i. Να βρείτε την τιμή του x(1,5), για 

την οποία έχουμε τη μικρότερη κατα-

νάλωση. 

ii. Να υπολογίσετε την κατανάλωση αυ-

τή. 

37) Κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλε-

πιπέδου με βάση τετράγωνο πλευράς x 

dm και ανοικτό από πάνω, έχει εμβαδόν 

ολικής επιφάνειας ίσο με 12 dm2.  

i. Να αποδείξετε ότι ο όγκος του δίνεται 

από τη συνάρτηση V(x)=
4

1
(12x-x3). 

ii. Να υπολογίσετε για ποια τιμή του xR o 

όγκος γίνεται μέγιστος και ποιος είναι ο 

μέγιστος όγκος. 

38) Το κόστος ημερήσιας παραγωγής x τό-

νων τσιμέντου σε ευρώ, δίνεται από τη 

συνάρτηση K(x)=50+70x+
20

1
x2, x>0. Μία 

ημερήσια παραγωγή x τόνων, μπορεί να 

πουληθεί στην τιμή των 270-
20

3x
 ευρώ 

ανά τόνο. 

i. Να βρείτε τη συνάρτηση του κέρδους P, 

x τόνων παραγωγής, σε ευρώ. 

ii. Να υπολογίσετε την ημερήσια παραγω-

γή, ώστε το κέρδος P να είναι το μέγιστο 

δυνατό. 

39) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=27-x2. 

i. Nα μελετήσετε και να σχεδιάσετε τη γρα-

φική παράσταση της συνάρτησης. 

ii. Να υπολογίσετε το μέγιστο εμβαδόν ενός 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου που 

έχει δύο κορυφές στον άξονα των τετμη-

μένων και δύο κορυφές πάνω στη γρα-

φική παράσταση της συνάρτησης f. 
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40) Ορθογώνιο τρίγωνο με υποτείνουσα ίση 

με 3 m περιστρέφεται γύρω από μία 

από τις κάθετες πλευρές του και παράγει 

κώνο.  

i. Να βρείτε τη συνάρτηση του όγκου του 

κώνου, σε συνάρτηση με το μήκος x της 

πλευράς που περιστρέφεται. 

ii.  Να υπολογίσετε την ακτίνα και το 

ύψος του κώνου που έχει το μέγιστο δυ-

νατό όγκο. Στη συνέχεια, να υπολογίσετε 

τον μέγιστο δυνατό όγκο. 

41) Θέμα 3ον θετική-τεχνολογική 1999: 

Η συνάρτηση  f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη 

στο κλειστό διάστημα [0,1] και ισχύει f΄(x)>0 στο 

(0,1). Αν f(0)=2 και f(1)=4 να δείξετε ότι: 

i) Η ευθεία y=3 τέμνει την γραφική παρά-
σταση της f σε ένα ακριβώς σημείο με τετμημένη 

x0(0,1).   Μονάδες 7 

ii) Υπάρχει x1(0,1) τέτοιο ώστε 

4

5

4

5

3

5

2

5

1
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+
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=

ffff

xf .  Μονάδες 12 

iii) Υπάρχει x2(0,1) ώστε η εφαπτομένη της 
γραφικής παράστασης στο σημείο Μ(x2,f(x2)) να είναι 
παράλληλη στην ευθεία y=2x+2000. 

Μονάδες 6 

42) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ex και τα σημεία Α , 

Β της γραφικής της παράστασης στις θέσεις 

με τετμημένες αντίστοιχα x , x+1 . 

i. Να προσδιορισθεί το x < 0 , ώστε το εμβα-

δόν E(x) του τριγώνου ΑΟΒ όπου Ο(0,0) να 

γίνεται μέγιστο και να βρεθεί το )(lim xE
x −→

. 

ii. Αν το x μειώνεται με ταχύτητα 2cm/sec , να 

υπολογισθεί ο ρυθμός μεταβολής του εμ-

βαδού του τριγώνου ΟΑΒ τη χρονική στιγ-

μή κατά την οποία είναι x=-4 . 

43) (ΕΜΕ 2010)     Δίνεται  η συνάρτηση f με f(x)= 

=
x

xln1−
, x>0. 

i. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη 

μονοτονία και τα ακρότατα. 

ii. Αν η τετμημένη του σημείου Μ(x,f(x)) μετα-

βάλλεται με ρυθμό 1 m/sec , να βρείτε το 

ρυθμό μεταβολής του εμβαδού Ε(t) του τρι-

γώνου ΑΟΒ, όπου A(x,0), Ο(0,0), και 

Β(0,f(x)), τη χρονική στιγμή t0 κατά την ο-

ποία είναι x(t0)=4m. 

iii. Αν τη χρονική στιγμή t=0 το σημείο Μ βρί-

σκεται στη θέση (1,1) , τότε να αποδείξετε 

ότι:   α) x(t)=t+1. 

 β) Ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού 

Ε(t) ελαττώνεται με τον χρόνο όταν 

t>e-1. 
44) (ΕΜΕ 2012)Μια συνάρτηση f:[0,2]→R, είναι 

δυο φορές παραγωγίσιμη στο [0,2] και η 

γραφική παράσταση της f΄ βρίσκεται στο ορ-

θογώνιο ΑΒΓΔ με Α(0,0), Β(2,0), Γ(2,1) και 

Δ(0,1). Εάν ισχύει f΄(0)<f΄(2)<f΄(1), τότε: 

i. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση 

της f΄ τέμνει την ευθεία ΒΔ σε ένα τουλάχι-

στον σημείο Κ. 

ii. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον 

σημείο x0(0,2) τέτοιο ώστε το σημείο 

Ν(x0,f΄(x0)) της γραφικής παράστασης της 

f΄ να είναι πλησιέστερο στην πλευρά ΓΔ. 

iii. Για το x0 του προηγούμενου ερωτήματος: 

α) Να υπολογίσετε το όριο )(lim
0

h
h


→

 όπου 

φ(h)=
h

hxfhxf

4

)]([)]([ 2
0

2
0 −−+

. 

β) Ένα σημείο Μ(x(t),f΄(x(t)) όπου x(t) μια 

παραγωγίσιμη συνάρτηση, κινείται πά-

νω στη γραφική παράσταση της f΄. Να 

βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού 

του τριγώνου ΔΜΓ τη χρονική στιγμή 

που το Μ βρίσκεται στη θέση 

Ν(x0,f΄(x0)). 
45. (ΕΜΕ 2014) Δίνονται οι συναρτήσεις                           

f, g :(-1,+)→R με f(x)=ln(x+1) και g(x)=
𝑥

𝑥+1
. 

i. Να λύσετε την εξίσωση f(x)+g(x)=0 και να 

βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης 

Φ(x)=f(x)+g(x). 

ii. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις 

Cf και Cg των συναρτήσεων f και g δέχονται 

κοινή εφαπτομένη στο σημείο Ο(0,0), η 

οποία διχοτομεί τη γωνία του πρώτου και 

τρίτου τεταρτημόριου. 

iii. Ένα υλικό σημείο Μ με θετική τετμημένη, 

κινείται στη Cf και η τετμημένη του x αυξά-

νεται με ρυθμό 2 cm/sec. Αν Ν είναι η προ-

βολή του σημείου Μ στον άξονα x x′ και 

Α(0,α) σημείο του άξονα yOy,′ με α>0, τότε: 

α) Να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής 

E΄(t) του εμβαδού E(t) του τριγώνου 

ΑΜΝ κάθε χρονική στιγμή t ισούται με 

Φ(x(t)). 

β) Να βρείτε την τετμημένη του σημείου Μ, 

τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο 

ρυθμός μεταβολής του εμβαδού του τρι-
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γώνου ΑΜΝ είναι ίσος με 

.sec/
9

8
3ln2 2cm








+  

46. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= x− , x≤0. 

α) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την 

μονοτονία και να βρείτε το σύνολο τιμών της. 

β)Ένα υλικό σημείο Α(α, − ), α < 0 κινείται 

στην Cf με ρυθμό μεταβολής της τετμημένης 

του α′(t)=−α(t). Επίσης υλικό σημείο Μ(x,y) με 

x>0, κινείται στην ευθεία με εξίσωση y=x. Να 

βρείτε το ρυθμό μεταβολής της γωνίας  ˆ

=θ, όπου Ο η αρχή των αξόνων, τη χρονική 

στιγμή t0 που είναι (ΟΑ) = 2 . 

47. (ΕΜΕ 2016) Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρ-

τηση f:(1,+∞)→R, με f(e)=1, η οποία για κάθε 

x∈(1,+∞) ικανοποιεί τις σχέσεις:  

• f(x)>0 

• xf΄(x)+f2(x)=0. 

i. Να αποδείξετε ότι f(x)=
xln

1
, x∈(1,+∞). 

ii. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=εφx, έχει 

μοναδική ρίζα στο διάστημα 








2
,1


. 

iii. Ένα υλικό σημείο M(α,f(α)), α>1 κινείται 

στη γραφική παράσταση Cf της συνάρτη-

σης f , ώστε η τετμημένη του να αυξάνεται 

με ταχύτητα 4αcm/sec. Αν η εφαπτομένη 

(ε) της Cf στο σημείο Μ τέμνει τον άξονα 

xΟx′, στο σημείο Α, τότε: 

α) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τε-

τμημένης του σημείου Α, τη χρονική 

στιγμή t0, που το σημείο M διέρχεται 

από το σημείο (e,f (e)). 

β) Αν θ είναι η γωνία που σχηματίζει η εφα-

πτομένη (ε) με τον άξονα xΟx′ , να αποδείξε-

τε ότι ο ρυθμός μεταβολής της γωνίας θ, τη 

χρονική στιγμή t0 είναι θ(t0)=
 1

12
2 +

=
e

e
rad/sec. 

48) Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση           

f: (0,+∞) →R, με:  

• f(x)0, για κάθε x>0 

• f(1)=−
1

𝑒
  

• (1-x)f(x)=x(lnx-x)(f(x)+f΄(x)) …….(1) 

   για κάθε x(0,+∞). 

i. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f. 

Εάν f(x)=e-x(lnx-x): 

ii. Να δείξετε ότι f(x)<0, για κάθε x>0. 

iii. Να δείξετε ότι lnx≤x-1, x>0 και να βρείτε 

την μονοτονία της συνάρτησης  f. 

iv. Εάν F συνάρτηση για την οποία ισχύει 

F΄(x)=f(x) για κάθε x>0, να δείξετε ότι 

F(x)+F(3x)>2F(2x) για κάθε x>0. 

v. Εάν β>0, να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό 

ξ(β,2β), τέτοιο ώστε F(β)+F(3β)=2F(ξ). 

49) END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


