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ΘΕΜΑ 1o 

A. Αν z1 = ρ1(συνθ1 + iηµθ1) και z2 = ρ2(συνθ2 + iηµθ2) είναι δύο 
µιγαδικοί σε τριγωνοµετρική µορφή, τότε να αποδείξετε ότι: 

 z1⋅z2 = ρ1ρ2 [συν(θ1+θ2) + iηµ(θ1+θ2)]. 

Μονάδες 15 

 
Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 

γράφοντας στο τετράδιό σας την λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα 
στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 α. Αν ∫ ≥
β

α
    0dx)x(f , τότε κατ’ ανάγκη θα είναι f(x)≥0 

για κάθε x∈[α,β]. 
Μονάδες 2 

 
 β. Η εικόνα f(∆) ενός διαστήµατος ∆ µέσω µιας συνεχούς 

και µη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστηµα. 
 Μονάδες 2 

 γ. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο IR.   και δεν 
είναι αντιστρέψιµη, τότε υπάρχει κλειστό διάστηµα  
[α, β] , στο οποίο η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του 
θεωρήµατος Rolle. 

Μονάδες 2 

 δ. Έστω συνάρτηση f ορισµένη και παραγωγίσιµη στο 
διάστηµα [α, β] και σηµείο  x0∈[α, β] στο οποίο η f 



παρουσιάζει τοπικό µέγιστο. Τότε πάντα ισχύει ότι 

f ΄(x0)=0. 

Μονάδες 2 

 

 ε. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστηµα [α, β] και 
υπάρχει  x0∈(α, β)  τέτοιο ώστε  f(x0)=0,  τότε κατ’ ανάγκη 
θα ισχύει  f(α)⋅f(β)<0. 

Μονάδες 2 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση ∈
−

=
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 IR. 

α. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την 
αντίστροφη συνάρτηση f −−−−1. 

Μονάδες 10 

 

β. Να δείξετε ότι η εξίσωση  f −−−−1 (x) = 0  έχει µοναδική ρίζα 
το µηδέν. 

Μονάδες 5 

 

γ. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωµα  dx (x)   
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Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται η συνάρτηση f , ορισµένη στο ΙR.   , µε τύπο 
 

f(x) = x  z+ 22

2 2x      z+
x   z

 
 

όπου  z  συγκεκριµένος µιγαδικός αριθµός z=α+βi, α,β∈ΙR  ,  
µ ε  α ≠ 0 .  
α. Να βρείτε τα όρια )x(flim   , )x(flim 

xx −∞→+∞→
. 

Μονάδες 8 
 

β. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f,  εάν 
 1z + > 1z − . 

Μονάδες 9 
 

γ. Να βρείτε το σύνολο τιµών και το πλήθος των ριζών της f. 
Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
Έστω η συνάρτηση f, ορισµένη στο ΙR.  µε  δεύτερη συνεχή παράγωγο, που 
ικανοποιεί τις σχέσεις: 
 

f΄΄(x)f(x) + (f΄(x ))2 = f(x)f΄(x) , x∈ΙR. 
 

και f(0) = 2f́ (0) = 1. 
 

α. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση f. 
Μονάδες 12 

 

β. Αν g είναι συνεχής συνάρτηση µε πεδίο ορισµού και σύνολο τιµών το 
διάστηµα [0,1], να δείξετε ότι η εξίσωση  

1dt
(t) f1     

x2
x

0
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)t(g

=
+

− ∫  

 έχει µία µοναδική λύση στο διάστηµα [0,1]. 
Μονάδες 13 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 



1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο, 
µπορούν να γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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