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1.   

a) Να μελετηθεί  ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα η παρακάτω 

συνάρτηση : 8x3
2

x4

3

x
)x(f

23

++−=  

b) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόμενης της γραφικής παράστασης της 

συνάρτησης 5xx3)x(f 4
++=  στο σημείο με τετμημένη  0x

0
= . 

2. Δίνεται η συνάρτηση �(�) = ��� + ���� 

a) Να αποδείξετε ότι �(�) + �′′(�) = 0 

b) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόμενης της γραφικής παράστασης της 

συνάρτησης f  στο σημείο με τετμημένη  0x
0
= . 

c) Να βρείτε τη τιμή του � ∈ 	 για την οποία ισχύει η σχέση ��′(
�

�
) −

2�(
�

�
) = 2 

3. Δίνεται η συνάρτηση �(�) =
��

���
 

a) Να βρείτε το πεδίο ορισμού 

b) Να βρείτε το όριο lim�→� �(�) 
c) Να βρείτε τη παράγωγο της f 

d) Να βρείτε τις εφαπτόμενες της καμπύλης της συνάρτησης f που είναι 

παράλληλες στην ευθεία 
 = 2� + 5 

4. Δίνεται η συνάρτηση �(�) = ��(2 − �),� ∈ 	 

a) Να βρείτε τη τιμή του α, ώστε η εφαπτόμενη της γραφικής παράστασης 

της συνάρτησης f στο σημείο Ο(0,0) να σχηματίζει με τον άξονα x’x  

γωνία 45�. 

b) Για � =
�

�
 , να βρείτε: 

(1) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόμενης της γραφικής παράστασης 

της συνάρτησης f  στο σημείο με τετμημένη  1x
0
= . 

(2) Τα ακρότατα της f. 

5. Δίνεται η συνάρτηση �(�) =
�

����
 

a) Να βρείτε το πεδίο ορισμού 

b) Να εξετάσετε την f ως προς τη μονοτονία 

c) Να υπολογίσετε το όριο lim�→�[(� + 1) ∙ �(�)] 
d) Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η εφαπτόμενη της γραφικής 

παράστασης της συνάρτησης f  στο σημείο με τετμημένη  (0,f(0)) με τον 

άξονα x’x. 

6. Δίνεται η συνάρτηση �(�) =
���	���

√��√�
 

a) Να βρείτε το πεδίο ορισμού 

b) Να βρείτε το όριο lim�→� �(�) 
7. Δίνεται η συνάρτηση �(�) = �� − 6�� + �� − 7,� ∈ 	, για την οποία ισχύει  

2�′′(�) + �′(�) + 15 = 3��, � ∈ 	 
a) Να δείξετε ότι α=9 

b) Να υπολογίσετε το όριο lim�→�
��(�)

����
 

c) Να βρείτε την εξίσωση της  εφαπτόμενης της καμπύλης της συνάρτησης f 

που είναι παράλληλη στην ευθεία 
 = −3� 
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8. Δίνεται η συνάρτηση �(�) =
�

�
 

a) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόμενης της γραφικής παράστασης της 

συνάρτησης f  στο σημείο με τετμημένη  1x
0
= . 

b) Από τυχαίο σημείο Μ(x,ψ) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f , 

φέρουμε παράλληλες ευθείες προς τους άξονες x’x και ψ’ψ , οι οποίες 

σχηματίζουν με τους ημιάξονες Οx και  Οψ ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο. Να βρεθούν οι συντεταγμένες του σημείου Μ , 

ώστε η περίμετρος του ορθογωνίου να είναι ελάχιστη. 

c) Οι τετμημένες πέντε διαφορετικών σημείων της εφαπτόμενης του 

ερωτήματος (α) έχουν μέση τιμή � = 5	και τυπική απόκλιση � = 2. Να 

βρείτε τη μέση τιμή 
  και τη τυπική απόκλιση  των τεταγμένων των 

σημείων αυτών 

9. Δίνεται η συνάρτηση �(�) = −2�� + �� + 4√� + 10, � ≥ 0. 

a)  Αν η εφαπτόμενη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης στο σημείο 

Α(1,f(1)) είναι παράλληλη στον άξονα x’x,  να αποδείξετε ότι κ=2 και να 

βρείτε την εξίσωση της. 

b) Μια τυχαία μεταβλητή Χ ακολουθεί τη κανονική κατανομή με μέση τιμή 

� = �(1) και τυπική απόκλιση � = −
���(	)

��
. Τρείς παρατηρήσεις , 

αντιπροσωπευτικού δείγματος μεγέθους ν, είναι μικρότερες ή ίσες του 

8. 

(1) Να βρείτε τον αριθμό των παρατηρήσεων που βρίσκονται στο 

διάστημα (10,16). 

(2) Να αποδείξετε ότι το δείγμα των παρατηρήσεων που έχει ληφθεί δεν 

είναι ομοιογενές. 

(3) Να βρείτε τη μικρότερη τιμή της παραμέτρου α>0, που πρέπει να 

προστεθεί σε κάθε μία από τις προηγούμενες παρατηρήσεις, ώστε το 

δείγμα των νέων παρατηρήσεων να είναι ομοιγενές. 

10. Έχουμε περιφράξει με συρματόπλεγμα 200m μια ορθογώνια περιοχή από τις 

3 πλευρές (σχήμα 1) . Η τέταρτη πλευρά είναι τοίχος. Έστω ότι το μήκος του 

τοίχου είναι x. 

 
a) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της περιοχής που θα χρησιμοποιηθεί 

δίνεται από τον τύπο. �(�) = 100� −
�

�
��. 

b) Να βρείτε τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια που θα μπορούσαμε να 

περιφράξουμε με το συρματόπλεγμα των 200m. 

c) Να βρείτε τη μέση τιμή των αριθμών f’(100), f’(101), f’(102) και f’(104). 

d) Έστω CV ο συντελεστής μεταβολής των αριθμών f’(100), f’(101), f’(102) 

και f’(104) και CV’ ο συντελεστής μεταβολής που προκύπτει αν 

αυξήσουμε καθέναν από τους αριθμούς αυτούς κατά c, όπου � ≠ 2. Να 

υπολογίσετε το c, έτσι ώστε CV’=2CV. 

 


