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ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1  ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 

Α. ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΓΑ∆ΙΚΩΝ 

 1.  Εάν ζητείται να φέρουµε µιγαδικό στην κανονική του µορφή, τότε µε 

εφαρµογή των πράξεων εµφανίζουµε το µιγαδικό στη µορφή α+βi. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 95, Άσκηση Α΄ 5, Α΄ 6. 

2. Εάν ζητούνται να υπολογισθούν πραγµατικοί αριθµοί x, y ώστε δύο 

µιγαδικοί αριθµοί να είναι ίσοι, τότε φέρνουµε τους µιγαδικούς στη 

µορφή α+βi και εξισώνουµε τα πραγµατικά και τα φανταστικά τους 

µέρη. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 95, Άσκηση Α΄ 7. 

3. Εάν ζητείται να βρεθεί δύναµη του i, τότε θα διαιρούµε τον εκθέτη της 

δύναµης µε το 4 και θα υπολογίζουµε τη ζητούµενη δύναµη ανάλογα µε 

τα υπόλοιπα της διαίρεσης.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 95, Άσκηση Α΄ 8. 

4. Εάν ζητείται να βρεθεί δύναµη µιγαδικού α+βi, τότε ή αναπτύσσουµε τη 

δύναµη κατά το διώνυµο του Νεύτωνα ή υπολογίζουµε αρχικά κάποιες 

µικρές δυνάµεις του µιγαδικού οι οποίες να είναι ή πραγµατικός 

αριθµός ή αριθµός της µορφής κi, ℜℜℜℜ∈∈∈∈κ . 

 Εφαρµογή : Να υπολογισθεί η δύναµη 
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5. Εάν ζητείται να βρεθεί η γραµµή πάνω στην οποία κινείται µιγαδικός 

α+βi του οποίου το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος δίνονται 

συναρτήσει παραµέτρου, τότε θέτουµε x το πραγµατικό µέρος, y το 

φανταστικό µέρος και κάνουµε απαλοιφή της παραµέτρου ή λύνουµε ως 

προς την παράµετρο και απαιτούµε ο µιγαδικός που προκύπτει να 

ανήκει στο ℜℜℜℜ . 

  Εφαρµογή : Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος του µιγαδικού 

i)λx3y2()
λ

36
y2x3(z ++++−−−−++++−−−−++++==== , *λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 6. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µιγαδικός z είναι πραγµατικός ή 

φανταστικός, τότε αποδεικνύουµε ότι zz ====  ή zz −−−−====  αντίστοιχα. (Για 

να χρησιµοποιηθούν αυτές οι σχέσεις πρώτα πρέπει να αποδειχθούν). 
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Επίσης µπορούµε να δείξουµε ότι Re(z)=0 ή Im(z)=0 αντίστοιχα. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 96, Άσκηση Β΄ 8. 

 7. Εάν ζητείται να προσδιορισθεί µιγαδικός αριθµός z µέσω εξίσωσης που 

περιέχει το µιγαδικό z και το συζυγή του, τότε θέτουµε το µιγαδικό  

z=x+yi και καταλήγουµε σε µία εξίσωση µιγαδικών, για την οποία 

απαιτούµε να έχουµε ίσα πραγµατικά και φανταστικά µέρη. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 96, Άσκηση Β΄ 5. 

 

 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

 1. Εάν ζητείται να βρεθεί µέτρο γνωστού µιγαδικού αριθµού, τότε 

εφαρµόζουµε τον ορισµό του µέτρου µιγαδικού. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 100, Άσκηση Α΄ 1. 

2. Εάν ζητείται να προσδιορισθεί µιγαδικός αριθµός z µέσω εξισώσεων 

που περιέχουν µέτρα µιγαδικών συναρτήσει του z, τότε θέτουµε το 

µιγαδικό  z=x+yi και καταλήγουµε σε σύστηµα ως προς x και y.  

 Εφαρµογή : Να βρεθεί ο µιγαδικός z εάν γνωρίζουµε ότι 

9zi41z3z −−−−====++++−−−−====++++ . 

 3. Εάν ζητείται να δειχθεί ισότητα ή ανισότητα µεταξύ των µέτρων 

κάποιων παραστάσεων µε µιγαδικούς, τότε υψώνουµε τη δοσµένη 

σχέση στο τετράγωνο, χρησιµοποιούµε την ιδιότητα zzz 2 ====  και µε 

ισοδυναµίες καταλήγουµε σε αληθές συµπέρασµα.  

  Εφαρµογή : Εάν α, β µιγαδικοί µε 1α <<<<  και 1β <<<< , να δειχθεί ότι 

βα1βα −−−−<<<<−−−− . 

 4. Εάν ζητείται να δειχθεί σχέση µε τετράγωνα µέτρων µιγαδικών, τότε 

χρησιµοποιούµε τη σχέση zzz 2 ==== .   

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 101, Άσκηση Α΄ 9.  

 5. Εάν δίνεται ισότητα µεγάλων δυνάµεων µιγαδικών και ζητείται να 

δειχθεί άλλη σχέση, τότε παίρνουµε µέτρα στην ισότητα, στη συνέχεια 

υψώνουµε στο τετράγωνο και µέσω της σχέσης zzz 2 ====  καταλήγουµε 

στο ζητούµενο. 

  Εφαρµογή : Εάν (z-1)22=(z-i)22, να δειχθεί ότι ο z22 είναι 

φανταστικός αριθµός. 

 6. Εάν γνωρίζουµε µέτρα µιγαδικών και ζητείται να δειχθεί σχέση µε 
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µέτρα παραστάσεων αυτών, τότε από τη σχέση zzz 2 ====  παίρνουµε 

τους συζυγείς των µιγαδικών συναρτήσει αυτών, τους αντικαθιστούµε 

σε κάποιο από τα δύο µέλη της ζητούµενης σχέσης και µε ιδιότητες 

µέτρων καταλήγουµε στο άλλο µέλος. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 102, Άσκηση Β΄ 10.   

 

 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΜΙΓΑ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

1. Εάν ζητείται να βρεθεί γεωµετρικός τόπος µιγαδικού z όταν το µέτρο 

του µιγαδικού ικανοποιεί δοσµένη σχέση, τότε ανάλογα µε τη σχέση 

που δίνεται έχουµε και το ζητούµενο γεωµετρικό τόπο ή διαφορετικά 

θέτουµε στη δοσµένη σχέση z=x+yi και καταλήγουµε σε εξίσωση 

µεταξύ των x και y. Αυτή η εξίσωση θα παριστάνει τον ζητούµενο 

γεωµετρικό τόπο. (Αρκετές φορές απαιτούνται πολλές πράξεις µε αυτό 

τον τρόπο). 

Ειδικότερα :  

α) Εάν ο µιγαδικός z ικανοποιεί τη σχέση ρz ====  µε ρ>0, τότε ο 

µιγαδικός z ανήκει σε κύκλο κέντρου (0, 0) και ακτίνας ρ. 

β) Εάν ο µιγαδικός z ικανοποιεί τη σχέση ρzz 0 ====−−−−  µε ρ>0, τότε ο 

µιγαδικός z ανήκει σε κύκλο κέντρου K(x0, y0) και ακτίνας ρ. (Το 

σηµείο K(x0, y0) είναι η εικόνα του µιγαδικού z0).  

γ) Εάν ο µιγαδικός z ικανοποιεί τη σχέση 21 zzzz −−−−====−−−− , τότε ο 

µιγαδικός z ανήκει στη µεσοκάθετο του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ 

όπου Α είναι η εικόνα του µιγαδικού z1 και Β είναι η εικόνα του 

µιγαδικού z2. 

δ) Εάν ο µιγαδικός z ικανοποιεί τη σχέση α2zzzz 21 ====−−−−++++−−−− , 

τότε ο µιγαδικός z ανήκει σε έλλειψη µε εστίες τις εικόνες των z1 

και z2, µεγάλο άξονα το 2α και εστιακή απόσταση το 2γ= 21 zz −−−− .  

ε) Εάν ο µιγαδικός z ικανοποιεί τη σχέση α2zzzz 21 ====−−−−−−−−−−−− , 

τότε ο µιγαδικός z ανήκει σε υπερβολή µε εστίες τις εικόνες των z1 

και z2 και εστιακή απόσταση το 2γ= 21 zz −−−− . 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 101, Άσκηση Α΄ 6, Άσκηση B΄ 2, 

Άσκηση B΄ 5, Άσκηση B΄ 6, Άσκηση B΄ 8, Άσκηση B΄ 9. 

 2. Εάν δίνεται ότι το µέτρο µιγαδικού z ικανοποιεί δοσµένη σχέση και 
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ζητείται να βρεθεί γεωµετρικός τόπος κάποιου άλλου µιγαδικού που 

δίνεται συναρτήσει του z, τότε λύνουµε ως προς z και από τη σχέση 

που ικανοποιεί το µέτρο του βρίσκουµε το ζητούµενο γεωµετρικό τόπο. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 101, Άσκηση Α΄ 8.   

  

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΥ 

1. Εάν ζητείται να δειχθεί ανισοτική σχέση για µέτρο αθροίσµατος ή 

διαφοράς µιγαδικών τότε κάνουµε εφαρµογή της τριγωνικής 

ανισότητας. 

Εφαρµογή :  α)  Εάν z1=8+6i και 5z2 ==== να βρεθεί η µέγιστη τιµή του 

21 zz ++++ . 

  β) Εάν 3i5z ≤≤≤≤++++  να βρεθεί η µικρότερη και η 

µεγαλύτερη τιµή του 12z −−−− . 

2. Εάν ζητείται να βρεθεί το ελάχιστο ή το µέγιστο µέτρο κάποιου 

µιγαδικού όταν το µέτρο του ικανοποιεί δοσµένη σχέση, τότε έχουµε τα 

εξής : 

 α) Εάν η εικόνα Μ του z διατρέχει ευθεία (ε), τότε : 

)OM()ε,Ο(dz min ======== . (Ο η αρχή των αξόνων). 

 β) Εάν η εικόνα Μ του z ανήκει σε κύκλο (Κ, ρ), τότε : 

ρΟΚz min −−−−====  και ρΟΚz xαm ++++==== . 

 γ) Εάν η εικόνα Μ του z ανήκει στην έλλειψη 1
β

y

α

x
2

2

2

2

====++++ , τότε : 

βz min ====  και αz xαm ==== . 

 δ) Εάν η εικόνα Μ του z ανήκει στην υπερβολή 1
β

y

α

x
2

2

2

2

====−−−− , τότε : 

αz min ==== . 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 101, Άσκηση Α΄ 7, Σελίδα 102, 

Άσκηση Β΄ 8. 

3. Εάν ζητείται να βρεθεί το ελάχιστο ή το µέγιστο µέτρο της απόστασης 

δύο µιγαδικών όταν τα µέτρα τους ικανοποιούν δοσµένη σχέση, τότε 

έχουµε τα εξής : 

 α) Εάν οι εικόνες των z1 και z2 ανήκουν σε δύο παράλληλες ευθείες 

(ε1), (ε2) αντίστοιχα τότε : )ε,ε(dzz 21min21 ====−−−− . 
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 β) Εάν οι εικόνες των z1 και z2 ανήκουν σε κύκλο (Κ, ρ), τότε : 

ρ2zz
xαm21 ====−−−− . 

 γ) Εάν η εικόνα του z1 βρίσκεται στην ευθεία (ε) και η εικόνα του z2 

στον κύκλο (Κ, ρ) τότε : ρ)ε,Κ(dzz
min21 −−−−====−−−−  και 

ρ)ε,Κ(dzz
xαm21 ++++====−−−− . 

 δ) Εάν η εικόνα του z1 βρίσκεται στον κύκλο (Κ, ρ1) και η εικόνα του 

z2 στον κύκλο (Λ, ρ2) τότε : 21min21 ρρΚΛzz −−−−−−−−====−−−−  και 

21xαm21 ρρΚΛzz ++++++++====−−−− . 

 ε) Εάν οι εικόνες των z1 και z2 ανήκουν στην έλλειψη 1
β

y

α

x
2

2

2

2

====++++ , 

τότε : το 
min21 zz −−−−  δεν υπάρχει ενώ α2zz

xαm21 ====−−−− . 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Εάν ζητείται να προσδιορισθούν και οι µιγαδικοί µε το µέγιστο ή το 

ελάχιστο µέτρο τότε λύνουµε κάθε φορά το σύστηµα που προκύπτει 

ανάλογα µε το πρόβληµα που δίνεται. 

2. Σε πολλές περιπτώσεις το µέγιστο και το ελάχιστο µέτρο δεν 

επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τις ιδιότητες που αναφέρονται στα (2) και 

(3).  Έτσι µία γενική µέθοδος για την ελαχιστοποίηση – µεγιστοποίηση 

µίας παράστασης )z(fΑ ==== είναι να θέτουµε z=x+yi, να εκφράζουµε 

το Α συναρτήσει µίας µεταβλητής και να εργαζόµαστε µε τη βοήθεια 

παραγώγων. 

 Εφαρµογή : ∆ίνεται ο µιγαδικός 
2iz

iz2
w

++++
−−−−

====  όπου z µιγαδικός για τον 

οποίο γνωρίζουµε ότι κινείται στον κύκλο κέντρου (0, 0) και ακτίνας 

ρ=1.  

 α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος του µιγαδικού w. 

 β) Να βρεθεί η µέγιστη τιµή του wz −−−− . 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ  

1. Έστω οι µιγαδικοί 0z,z 21 ≠≠≠≠ µε 1z1 ==== και 2
z

z

z

z
4

1

2

2

1 ====++++ . Να 

δειχθούν τα ακόλουθα :  

 α) 2z2 ==== . 

 β) Το τρίγωνο που έχει κορυφές τις εικόνες των µιγαδικών 0, z1 και z2 

είναι ορθογώνιο και να βρεθούν οι οξείες γωνίες του. 

2.  ∆ύο µυρµήγκια Α και Β κινούνται πάνω στο µιγαδικό επίπεδο και είναι 

εικόνες των µιγαδικών z1 και z2 αντίστοιχα, ώστε να ισχύει συνεχώς ότι 

21 z
5

i34
z

++++
==== . 

 α) Να δειχθεί ότι τα δύο µυρµήγκια ισαπέχουν συνεχώς από την αρχή των 

αξόνων. 

 β)  Εάν το µυρµήγκι Α κινείται πάνω στον κύκλο κέντρου Κ(1, 2) και 

ακτίνας ρ=2 να βρεθεί η γραµµή πάνω στην οποία κινείται το µυρµήγκι 

Β. 

3. Εάν 2zzz 321 ============  και 4zzz 321 ====++++++++  να δειχθεί ότι 

8zzzzzz 133221 ====++++++++ . 

4. Να δειχθεί ότι το τρίγωνο που έχει κορυφές τις εικόνες των µιγαδικών 

z1, z2 και z3  για τους οποίους ισχύει ότι z1
2+z2

2+z3
2=z1z2+z2z3+z3z1 

είναι ισόπλευρο. 

5. Έστω οι µιγαδικοί z1 και z2  για τους οποίους ισχύει ότι : z1z2=1+i. 

Υποθέτουµε ότι η εικόνα του z1 κινείται πάνω στον κύκλο κέντρου Κ(0, 1) 

και ακτίνας ρ=1. 

 α) Να δειχθεί ότι η εικόνα του z2 κινείται πάνω σε µία ορισµένη γραµµή 

της οποίας να βρεθεί η εξίσωση. 

 β)  Να βρεθεί ο µιγαδικός z2 µε το µικρότερο µέτρο. 

 γ)  Να βρεθεί ο µικρότερος ν }0{Ν −−−−∈∈∈∈  για τον οποίο ο µιγαδικός   

w=(z1z2)
ν  είναι πραγµατικός αριθµός και µάλιστα θετικός. 

6. Εάν για τον µιγαδικό z ισχύει ότι 2z310z −−−−====−−−−  να δειχθεί ότι 

.31z ====−−−−  

7.  ∆ίνεται η εξίσωση 5i42z ====++++−−−− . 

 α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των µιγαδικών z που ικανοποιούν την 

εξίσωση αυτή. 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 7  ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 β)  Να βρεθεί το ελάχιστο και το µέγιστο µέτρο του µιγαδικού z. 

8. ∆ίνεται ο µιγαδικός 
z

z2
w

−−−−
==== µε 0z ≠≠≠≠ . Έστω ότι η εικόνα του z 

κινείται στον κύκλο κέντρου Κ(0, 0) και ακτίνας 1. 

 α)  Να δειχθεί ότι και η εικόνα του w κινείται σε κύκλο ο οποίος να 

προσδιορισθεί. 

 β)  Να βρεθούν οι µιγαδικοί w µε το µέγιστο και το ελάχιστο µέτρο. 

9. Έστω ο µιγαδικός αριθµός z=x+yi, x, y∈ℜℜℜℜ  και ο µιγαδικός αριθµός 

6z

2z
w

−−−−

−−−−
==== , 6z ≠≠≠≠ . 

 α)  Να γραφεί ο µιγαδικός αριθµός w στην µορφή α+βi, α, β∈∈∈∈ℜℜℜℜ . 

 β)  Εάν Re(w)=Im(w) να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων      

Μ(x, y) του µιγαδικού z. 

10. ∆ίνεται η εξίσωση zz3 ==== . 

 α)  Εάν z0 είναι λύση της εξίσωσης αυτής να βρεθούν οι δυνατές τιµές του 

|z0|. 

 β)  Να λυθεί η εξίσωση. 

11. Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων των µιγαδικών z εάν ισχύει 

ότι z1zln −−−−==== . 

12. ∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός z=x+yi µε x, y ℜℜℜℜ∈∈∈∈   και Μ(x, y) η εικόνα 

του στο µιγαδικό επίπεδο. ∆ίνεται επίσης και ο µιγαδικός αριθµός 

w=
4z

z

++++
 µε z ≠≠≠≠ -4. 

 α)  Να γραφεί ο µιγαδικός αριθµός w στη µορφή α+βi.    

     β)  Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων Μ(x, y) όταν : 

      i)  O w είναι φανταστικός      

     ii)  O w είναι πραγµατικός. 

13. Έστω Α, Β και Γ οι εικόνες των µιγαδικών αριθµών α, β και γ αντίστοιχα 

στο µιγαδικό επίπεδο. Εάν ισχύει ότι 1γβα ============  και α+β+γ=0, να 

δειχθούν τα ακόλουθα :                          

 α) αγγββα −−−−====−−−−====−−−− . 

 β) Τα σηµεία Α, Β και Γ είναι κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου. 

14. ∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός z= i
3

κ
24

4

κ






 −−−−++++






 −−−−  µε κ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του z.   
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   β) Να βρεθεί η ελάχιστη τιµή του z . 

 γ) Να εξετασθεί εάν τo z  παίρνει µέγιστη τιµή.   

 δ) Να βρεθεί ο µιγαδικός µε το ελάχιστο µέτρο. 

15. ∆ίνονται οι µη µηδενικοί µιγαδικοί αριθµοί α, β, γ των οποίων οι εικόνες 

βρίσκονται πάνω στον κύκλο µε εξίσωση x2+y2=1. Να δειχθεί ότι ο 

αριθµός w=
αβγ

)αγ)(γβ)(βα( −−−−−−−−−−−−
 είναι φανταστικός. 

16. ∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός z ο οποίος ικανοποιεί την εξίσωση:                                                  

(4+3i)z–(4–3i)z =50i. 

 α)  Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος της εικόνας του µιγαδικού αριθµού z.   

 β)  Να αποδειχτεί ότι η ελάχιστη τιµή του z  είναι ίση µε 5.    

 γ)  Να βρεθεί ο µιγαδικός αριθµός z που ικανοποιεί την δοσµένη εξίσωση 

και έχει το ελάχιστο µέτρο. 

17. ∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z για τους οποίους ισχύει ότι 

5i86z ====−−−−−−−− . 

 α)  Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων των µιγαδικών αριθµών 

z. 

 β)  Να δειχθεί ότι 5 ≤≤≤≤≤≤≤≤ z 15. 

 γ)  Να βρεθεί η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή του z .  

 δ) Από τους παραπάνω µιγαδικούς αριθµούς να βρεθούν αυτοί :    

  i)  Με το ελάχιστο µέτρο z . 

  ii)  Με το µέγιστο µέτρο z .                

 ε) Εάν z1, z2 είναι δύο µιγαδικοί αριθµοί που επαληθεύουν τη δοσµένη 

σχέση, να βρεθεί η µέγιστη τιµή του 21 zz −−−− . 

18. Εάν για τους µιγαδικούς αριθµούς z και w ισχύουν ότι 6z)22i( ====++++     

και  )i33(w)i1(w −−−−−−−−====−−−−−−−−  τότε : 

 α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων των µιγαδικών                      

αριθµών z .  

 β) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων των µιγαδικών               

αριθµών w. 

 γ) Να βρεθεί η ελάχιστη τιµή του w . 

 δ) Να βρεθεί η ελάχιστη τιµή του wz −−−− . 

19. ∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός z για τον οποίο ισχύει ότι 2iz ====−−−− . 
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 α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του z στο µιγαδικό 

επίπεδο. 

 β) Να βρεθούν οι µιγαδικοί z1 και z2 που ανήκουν σε αυτό το γεωµετρικό 

τόπο και έχουν το ελάχιστο και το µέγιστο µέτρο αντίστοιχα.  

 γ) Να υπολογισθεί η τιµή της παράστασης 
22

iz3ziA −−−−++++++++====  και να 

ερµηνευθεί γεωµετρικά το αποτέλεσµα.  

 δ) Να δειχθεί ότι 7i53z3 ≤≤≤≤−−−−++++≤≤≤≤ . 

20. Έστω οι διαφορετικοί µιγαδικοί αριθµοί z1 και z2 και ο φανταστικός 

αριθµός .
zz

zz
w

21

21

−−−−

++++
====   

 α)  Να δειχθεί ότι  0w2008 ≥≥≥≥ . 

 β)  Να δειχθεί ότι 21 zz ==== . 

21. Έστω οι µιγαδικοί z για τους οποίους ισχύει ότι )zRe(2)
z

4
zRe( ====++++  (1).  

 α)  Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων των µιγαδικών z.      

 β) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων των µιγαδικών 

i43zc −−−−++++==== .      

 γ)  Να βρεθεί το ελάχιστο και το µέγιστο µέτρο του µιγαδικού c.   

 δ)  Εάν οι µιγαδικοί z1, z2, και z3 ικανοποιούν την σχέση (1) και δεν είναι 

φανταστικοί να δειχθεί ότι 321133221 zzz2zzzzzz ++++++++====++++++++ . 

22. Έστω z µιγαδικός αριθµός µε Re
4

1
)

z

1
( ==== . 

 α) Να δειχθεί ότι ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του z στο µιγαδικό 

επίπεδο είναι κύκλος µε εξίσωση 2z −−−− =2. 

 β) Να δειχθεί ότι εάν για τον z ισχύει ότι lm(z)=1, τότε Re(z)=2+ 3  ή 

Re(z)=2- 3 . 

 γ) Να βρεθεί η εξίσωση 4ου βαθµού που θα έχει ρίζες τους αριθµούς     

±±±±  1 και τους µιγαδικούς του ερωτήµατος (β). 

23. Για το µιγαδικό αριθµό z ισχύει ότι : 3zz2
20102010 ====++++ . 

 α) Να δειχθεί ότι 1z2010 ==== . 

 β) Να δειχθεί ότι 1z ==== . 

 γ) Να βρεθεί η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή του i2z −−−− . 

24. Έστω ο µιγαδικός αριθµός z=λ+3λi, ℜℜℜℜ∈∈∈∈λ .  

 α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του z. 
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 β) Να υπολογισθεί η ελάχιστη τιµή του i5z ++++−−−− . 

25. ∆ίνονται οι µιγαδικοί z, w µε 
6zi

i2z3
w

++++

++++
====  και 2z ==== . 

 α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του w. 

 β) Να βρεθεί η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή του wz −−−− .
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

 

Α. ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

 1.  Ζητείται να βρεθεί η σύνθεση δύο συναρτήσεων. Τότε βρίσκουµε 

πρώτα το πεδίο ορισµού της σύνθεσης και στη συνέχεια τον τύπο της 

σύνθεσης. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 146, Άσκηση Α΄ 11. 

2. α) ∆ίνεται ο τύπος της σύνθεσης, δίνεται ο τύπος της πρώτης 

συνάρτησης και ζητείται ο τύπος της δεύτερης. Τότε από τον τύπο 

της πρώτης σχηµατίζουµε τη σύνθεση, εξισώνουµε µε τον τύπο της 

σύνθεσης που έχει δοθεί και λύνουµε εξίσωση µε άγνωστο τη 

δεύτερη συνάρτηση. 

 β) ∆ίνεται ο τύπος της σύνθεσης, δίνεται ο τύπος της δεύτερης 

συνάρτησης και ζητείται ο τύπος της πρώτης. Τότε θέτουµε τη 

δεύτερη συνάρτηση ίση µε ω ή κ ή … και λύνουµε ως προς x. Στη 

συνέχεια από τη σύνθεση που έχει δοθεί βρίσκουµε την πρώτη 

συνάρτηση µε µεταβλητή το ω ή το κ ή … που έχουµε θέσει. Τέλος 

βάζουµε στον τύπο που βρήκαµε ως µεταβλητή πάλι το x.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 148, Άσκηση Β΄ 6. 

 

 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

 Για την εύρεση της µονοτονίας µίας συνάρτησης θεωρούµε δύο τυχαία x1, 

x2 που ανήκουν στο Af µε x1<x2 και βρίσκουµε το πρόσηµο της διαφοράς 

f(x1)-f(x2) ή προσπαθούµε να κατασκευάσουµε µία ανισοτική σχέση για τα 

f(x1) και f(x2). (Αργότερα θα δούµε ότι υπάρχει ευκολότερος τρόπος 

µέσω της παραγώγου µίας συνάρτησης). 

 Παρατηρήσεις :   

1. Η µονοτονία µίας συνάρτησης δεν διατηρείται στην ένωση διαστηµάτων. 

(π.χ. : f(x)=1/x). 

2. Κάθε γνησίως µονότονη συνάρτηση έχει µία το πολύ ρίζα στο πεδίο 

ορισµού της. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 156, Άσκηση Α΄ 1. 
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 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 1-1 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  

 1. Για να δείξουµε ότι µία συνάρτηση f είναι συνάρτηση 1-1 τότε : 

Τρόπος Α :  θεωρούµε δύο τυχαία x1, x2 στο Af τέτοια ώστε 

f(x1)=f(x2) και καταλήγουµε στο ότι x1=x2.  

  Τρόπος Β :  ∆είχνουµε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο 

πεδίο ορισµού της. (Αληθεύει η Πρόταση : Κάθε γνησίως µονότονη 

συνάρτηση στο πεδίο ορισµού της, είναι και συνάρτηση 1-1 σε αυτό. 

Προσοχή : Το αντίστροφο δεν ισχύει). 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 156, Άσκηση Α΄ 2. 

2. Για να δείξουµε ότι µία συνάρτηση f δεν είναι 1-1, θεωρούµε δύο 

συγκεκριµένα x1 και x2 στο Af µε 21 xx ≠≠≠≠  και δείχνουµε ότι 

f(x1)=f(x2).  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 156, Άσκηση Α΄ 2, viii) 

 3. Για την εύρεση της αντίστροφης µίας συνάρτησης f, εξασφαλίζουµε το 

1-1 της συνάρτησης και στη συνέχεια βρίσκουµε το σύνολο τιµών της 

f(A). (Για το σύνολο τιµών θέτουµε y=f(x) και λύνουµε ως προς x 

ανάλογα µε τους περιορισµούς του πεδίου ορισµού). Έτσι ορίζεται η f-1 

από το f(A) στο Af. Στο τέλος, στον τύπο της f-1, εναλλάσσουµε το y 

µε το x.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 156, Άσκηση Α΄ 2. 

 4. Παρατηρήσεις για την Αντίστροφη Συνάρτηση :  

  α) Πεδίο Ορισµού της f-1 είναι το f(A) ενώ σύνολο τιµών της είναι το  

Af.   

  β) Ισχύουν τα ακόλουθα :  

   i) f(x)=y x)y(f 1 ====⇔⇔⇔⇔ −−−− . 

   ii) y))y(f(f 1 ====−−−−  για κάθε )A(fy ∈∈∈∈ . 

   iii) x))x(f(f 1 ====−−−−  για κάθε fAx ∈∈∈∈ . 

  γ) Εάν η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο Af τότε και η 

συνάρτηση f-1 είναι γνησίως µονότονη στο f(A) και µάλιστα µε το 

ίδιο είδος µονοτονίας.  

   Απόδειξη : Έστω 21 yy <<<<  στοιχεία του f(A) και η συνάρτηση f 

είναι γνησίως αύξουσα στο Af. Εάν )y(f)y(f 2
1

1
1 −−−−−−−− ====  τότε θα 

έχουµε ότι 21 yy ==== , άτοπο. Εάν 
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212
1

1
1

2
1

1
1 yy))y(f(f))y(f(f)y(f)y(f >>>>⇒⇒⇒⇒>>>>⇒⇒⇒⇒>>>> −−−−−−−−−−−−−−−− , άτοπο. 

Άρα )y(f)y(f 2
1

1
1 −−−−−−−− <<<< , δηλαδή f-1 γνησίως αύξουσα στο f(A). 

Όµοια εάν f είναι γνησίως φθίνουσα στο Af.  

  δ) i) Εάν η συνάρτηση f είναι άρτια τότε δεν είναι 1-1.  

   ii) Εάν η συνάρτηση f είναι περιττή τότε µπορεί να είναι 1-1 (π.x. 

x

1
)x(f ==== ) αλλά µπορεί και όχι (π.x. xηµ)x(f ==== ).  

  ε) Εάν η συνάρτηση f είναι αντιστρέψιµη και περιττή, τότε και η 

συνάρτηση f-1 είναι περιττή.  

   Απόδειξη : Αφού f περιττή θα έχουµε ότι : Για κάθε 

ff AxAx ∈∈∈∈−−−−⇒⇒⇒⇒∈∈∈∈  και )x(f)x(f −−−−====−−−− .  

   Έστω )A(fy ∈∈∈∈ . Τότε θα υπάρχει fAx ∈∈∈∈  τέτοιο ώστε 

y)x(fy)x(fy)x(f −−−−====−−−−⇒⇒⇒⇒====−−−−−−−−⇒⇒⇒⇒==== . Άρα και )A(fy ∈∈∈∈−−−− . 

Επίσης : )y(fx))x(f(f))x(f(f)y(f 1111 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−====−−−−====−−−−====−−−−====−−−− . 

Εποµένως η συνάρτηση f-1 είναι περιττή.  

  στ) Οι γραφικές παραστάσεις των f και f-1 είναι συµµετρικές ως προς 

την ευθεία y=x. ∆ηλαδή : 1ff C)α,β(NC)β,α(M −−−−∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔∈∈∈∈ .  

  ζ) Τα κοινά σηµεία των fC  και 1f
C −−−−  εφόσον υπάρχουν, έχουν 

συντεταγµένες που προσδιορίζονται από τις λύσεις του συστήµατος 

: )x(fy ====  και )x(fy 1−−−−==== . Το σύστηµα αυτό είναι ισοδύναµο µε τα 

συστήµατα : )Σ(
)y(fx

)x(fy
1





====

====
 και )Σ(

)x(fy

)y(fx
21

1







====

====
−−−−

−−−−

. Εάν 

γνωρίζουµε τον τύπο της f επιλύουµε το (Σ1) ενώ εάν γνωρίζουµε 

τον τύπο της f-1 επιλύουµε το (Σ2).  

   Σηµείωση : Τα κοινά σηµεία των fC  και 1f
C −−−−  δεν βρίσκονται 

πάντοτε πάνω στην ευθεία y=x. (π.χ. : Η συνάρτηση 
x

1
)x(f ====  

έχει αντίστροφη την 
x

1
)x(f 1 ====−−−− . Έτσι όλα τα σηµεία των 

γραφικών τους παραστάσεων είναι κοινά αλλά µόνο δύο από αυτά, 

τα Α(1,1) και Β(-1,-1) βρίσκονται πάνω στην ευθεία y=x. Επίσης 

έστω η συνάρτηση 
x

1
)x(f −−−−==== . Τότε αυτή έχει αντίστροφη την  
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x

1
)x(f 1 −−−−====−−−− . Έτσι έχουν όλα τα σηµεία τους κοινά αλλά κανένα 

από αυτά δεν ανήκει πάνω στην ευθεία  y=x).  

  η) Σηµαντική Πρόταση : Εάν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα 

συνάρτηση στο Af τότε ισχύει η ισοδυναµία : 

)A(fAx,x)x(f)x(f)x(f 1 ∩∩∩∩∈∈∈∈====⇔⇔⇔⇔==== −−−− .  

   Απόδειξη : Έστω )x(f)x(f 1−−−−====  και f είναι γνησίως αύξουσα 

συνάρτηση στο Af. Υποθέτουµε ότι x)x(f ≠≠≠≠  για κάθε Bx ∈∈∈∈ . 

Τότε x)x(f >>>>  ή x)x(f <<<< . Έστω x)x(f >>>> . Αφού f γνησίως 

αύξουσα συνάρτηση στο Af θα έχουµε ότι και η συνάρτηση 1f −−−−  θα 

είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση στο f(A). Τότε παίρνουµε ότι 

)x(fx)x(fx)x(f))x(f(fx)x(f 111 >>>>⇒⇒⇒⇒>>>>⇒⇒⇒⇒>>>>⇒⇒⇒⇒>>>> −−−−−−−−−−−− , που 

είναι άτοπο. Όµοια και εάν x)x(f <<<< . Άρα x)x(f ==== .  

   Αντίστροφα :  Έστω x)x(f ==== . Τότε η αντίστροφη της f είναι η 

συνάρτηση x)x(f 1 ====−−−− .  Άρα παίρνουµε ότι :  )x(f)x(f 1−−−−==== . 

    Η πρόταση αυτή χρησιµοποιείται όταν δεν µπορούµε να βρούµε τον 

τύπο της 1f −−−−  και ζητούνται τα κοινά σηµεία των fC  και 1f
C −−−− . (π.x. : 

Έστω η συνάρτηση 1xx)x(f 3 ++++++++==== . Εάν ορίζεται η 1f −−−−  να 

βρεθούν τα κοινά σηµεία των fC  και 1f
C −−−− ).  

  θ) Εάν οι fC  και 1f
C −−−−  έχουν ένα µόνο κοινό σηµείο τότε αυτό ανήκει 

στην ευθεία y=x.  

   Απόδειξη : Έστω Μ(α, β) κοινό σηµείο των fC  και 1f
C −−−−  µε βα ≠≠≠≠ . 

Τότε θα έχουµε ότι )α(fβ ====  και )α(fβ 1−−−−==== . Εποµένως 

παίρνουµε ότι )β(fα 1−−−−====  και )β(fα ==== . ∆ηλαδή οι  fC  και 1f
C −−−−  

έχουν και άλλο κοινό σηµείο το Ν(β, α). Άτοπο. Άρα α=β, δηλαδή 

το σηµείο Μ(α, β) ανήκει στην ευθεία y=x.  

  ι) Εάν ένα σηµείο ανήκει στη fC  και στην ευθεία y=x, τότε το σηµείο 

αυτό θα ανήκει και στη 1f
C −−−− .  

   Απόδειξη : Έστω Μ(α, β) κοινό σηµείο της fC  και της ευθείας 

y=x. Τότε έχουµε ότι : )α(fβ ====  και α=β. Έτσι παίρνουµε ότι 

)β(fα 1−−−−====  και α=β.  Άρα )α(fβ 1−−−−==== , δηλαδή το σηµείο Μ(α, β) 

ανήκει και στη 1f
C −−−− . 
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 Γενικές Παρατηρήσεις στις Πράξεις Συναρτήσεων : 

 1. Η ισότητα f2(x)=g2(x) δεν σηµαίνει ότι f(x)=g(x) ή f(x)=-g(x) για 

κάθε x στο πεδίο ορισµού της f. Για παράδειγµα δίνεται ότι x)x(f ====  

και g(x)=x. Τότε f2(x)=g2(x) για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  αλλά f(x)=g(x) µόνο 

όταν ∈∈∈∈x  [0, ∞∞∞∞++++ ]. Γενικά θα έχουµε ότι εάν Α είναι το πεδίο ορισµού 

της f τότε θα υπάρχει σύνολο Β υποσύνολο του Α τέτοιο ώστε 





−−−−∈∈∈∈−−−−

∈∈∈∈
====

BAx)x(g

Βx)x(g
)x(f . 

 2. Η ισότητα f(x)g(x)=0 δεν σηµαίνει ότι f(x)=0 ή g(x)=0 για κάθε x στο 

πεδίο ορισµού τους. Για παράδειγµα δίνονται οι συναρτήσεις 





≥≥≥≥

<<<<
====

0x0

0x1
)x(f  και 





≥≥≥≥

<<<<
====

0x1

0x0
)x(g . Τότε f(x)g(x)=0 για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  αλλά ούτε η f ούτε και η g είναι µηδενική σε όλο το πεδίο 

ορισµού τους.  
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ  

1. Έστω η συνάρτηση f(x)=λx4-(3λ-4)x3+(3λ-3)x2-(3λ-2)x+2λ-3 µε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈λ . Να δειχθεί ότι η Cf διέρχεται από δύο σταθερά σηµεία για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈λ .  

2. Μία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  ικανοποιεί τη σχέση : 2x2 2)x1(f)x(f −−−−====−−−−  

για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να δειχθεί ότι 
2

1
)x(f)x1(f ====−−−− . 

 β) Να δειχθεί ότι 1x2)x(f −−−−====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

3. Μία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  ικανοποιεί τη σχέση : 

323 x2)x(f)x(f3)x(f −−−−====−−−−++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να δειχθεί ότι f περιττή. 

 β) Να δειχθεί ότι x)x(f ====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

4. Έστω συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  τέτοια ώστε : )y(f)x(f)yx(f2 ====++++  για 

κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈y,x . 

 α) Εάν f(0)=0 να δειχθεί ότι f σταθερή. 

 β) Εάν η f δεν είναι σταθερή να βρεθεί το f(0).  

 γ) Εάν υπάρχει ℜℜℜℜ∈∈∈∈α  τέτοιο ώστε 0)α(f ====  να δειχθεί ότι 0)x(f ====  

για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 δ) Εάν 2)0(f ====  να δειχθεί ότι 0)x(f >>>>  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

5. Έστω συνάρτηση f µε τύπο : 2x1)x(f −−−−==== . 

 α) Να βρεθεί το Af.  

 β) Να δειχθεί ότι η Cf είναι ένα ηµικύκλιο. 

 γ) Να βρεθεί η σύνθεση h=fof. 

6. Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f όταν :  

 α) 1x)x(xf)x(f 2 ++++====−−−−−−−−  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 β) ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ*:f  και )
x

1
x2(2)

x

1
(f2)x(f ++++====++++  για κάθε *x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

7. ∆ίνονται οι συναρτήσεις f, g : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε g(0)=0 και 

y6x6)1x(3)y(g)x(g)y1(f)x(f2 2 −−−−−−−−++++====−−−−++++−−−−++++  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈y,x . 

 α) Να δειχθεί ότι x6)1x(3)x1(f)x(f2 2 −−−−++++====−−−−++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 β) Να δειχθεί ότι x2x)x(f 2 ++++====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 
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 γ) Να δειχθεί ότι gf ====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

8. Μία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  ικανοποιεί τη σχέση : 

yxe)y(f)x(f)yx(f ++++≥≥≥≥≥≥≥≥++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈y,x .  

 α) Να δειχθεί ότι 1)0(f ==== . 

 β) Να δειχθεί ότι 
)x(f

1
)x(f ====−−−−  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 γ) Να δειχθεί ότι xe)x(f ====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

9. ∆ίνονται οι συναρτήσεις f, g µε τύπους : 

 




≥≥≥≥

<<<<−−−−
====

0x2

0xx1
)x(f  και 







≥≥≥≥

<<<<
====

1x3

1xx
)x(g

2

. Να βρεθούν οι 

συναρτήσεις f+g και fog.  

10. ∆ίνονται οι συναρτήσεις 
4x

αx3x
)x(f

2

2

−−−−

++++++++
====  και 

λx

1xα3x
)x(g

2

2

−−−−

++++++++
====  

µε α, λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Να βρεθούν οι τιµές των α, λ ώστε f=g. 

11. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 25x9x)x)(fof( 2 ++++−−−−====  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να δειχθεί ότι 5)5(f ==== . 

 β) Να δειχθεί ότι η Cf τέµνει την ευθεία y=x σε ένα τουλάχιστον σηµείο. 

12. ∆ίνονται οι συναρτήσεις ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:g,f  µε 2x)x)(gof( ++++====  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι αντιστρέψιµη. 

 β) Να λυθεί η εξίσωση : )1x(f)6x7x(f 2 −−−−====++++−−−− . 

13. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε x2)x)(fof( −−−−====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να δειχθεί ότι f(1)=1. 

 β) Να δειχθεί ότι η f είναι 1-1.  

 γ) Να δειχθεί ότι ℜℜℜℜ====)A(f . 

 δ) Να λυθεί η εξίσωση : )2x2(f)xx(f 2 ++++====++++ . 

14. Μία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ*:f  είναι 1-1 και α)x(f)x)(fof( ====  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  µε 0α ≠≠≠≠ . 

 α) Να δειχθεί ότι x)x)(fof( ====  για κάθε 0x ≠≠≠≠ . 

 β) Να βρεθεί ο τύπος της f.  

 γ) Να βρεθεί το )A(f . 

 δ) Να βρεθεί η )x(f 1−−−− . 
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15. Η γραφική παράσταση µίας γνησίως µονότονης συνάρτησης ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  

διέρχεται από τα σηµεία Α(3, 2) και Β(5, 9).  

 α) Να βρεθεί η µονοτονία της f . 

 β) Να εξετασθεί εάν ορίζεται η συνάρτηση )x(f 1−−−− .  

 γ) Να λυθεί η εξίσωση 9))xx(f2(f 21 ====++++++++ −−−− , ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

16. ∆ίνεται η συνάρτηση 1xx)x(f 3 ++++++++==== . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη. 

 β) Να εξετασθεί εάν η συνάρτηση f αντιστρέφεται.  

 γ) Να λυθεί η εξίσωση )x(f)x(f 1 ====−−−− . 

17. ∆ίνεται η συνάρτηση x
x

e
xln)x(f ++++−−−−==== . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη. 

 β) Να λυθεί η εξίσωση x)x(f 1 ====−−−− . 

18. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε x)x)(fof( ====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να δειχθεί ότι η εξίσωση 2008)x(f ====  έχει µοναδική λύση στο ℜℜℜℜ . 

 β) Εάν ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:g  συνάρτηση 1-1 τέτοια ώστε )x(fx ee)x(g ++++==== , να 

δειχθεί ότι x)x(f ====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

19. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε x)x(f)x)(fof( ====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνάρτηση 1-1. 

 β) Να δειχθεί ότι f(A)=ℜℜℜℜ .  

 γ) Να δειχθεί ότι x)x)x(f(f ====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 δ) Να λυθεί η εξίσωση 0t)t(f ====++++ . 

20. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε x)2)x(f(f ====−−−−  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνάρτηση 1-1. 

 β) Να δειχθεί ότι f(A)=ℜℜℜℜ .  

 γ) Να βρεθεί η συνάρτηση )x(f 1−−−−  συναρτήσει της f. 

 δ) Εάν η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη να δειχθεί ότι η f είναι 

γνησίως αύξουσα.
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

 

Α. ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ x0 ℜℜℜℜ∈∈∈∈  

 
1. Μορφή Ορίου (0/0)  

α) Εάν η συνάρτηση είναι ρητή προσπαθούµε µε παραγοντοποίηση ή µε 

χρήση του σχήµατος Horner να απλοποιήσουµε τον όρο (x-x0) που 

αποτελεί την αιτία µη εύρεσης του ορίου.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 174, Άσκηση Α΄ 3. 

  β) Εάν η συνάρτηση είναι άρρητη κάνουµε χρήση του τεχνάσµατος της 

συζυγούς παράστασης. (Πολλαπλασιάζουµε τον αριθµητή και τον 

παρονοµαστή µε την κατάλληλη συζυγή παράσταση). 

   Συζυγής του βα −−−−  είναι το βα ++++ . 

   Συζυγής του βα −−−−  είναι το βα ++++ . 

   Συζυγής του βα −−−−  είναι το βα ++++ . 

   Συζυγής του 33 βα −−−−  είναι το 
2

33323 ββαα ++++++++ . 

   Συζυγής του 3 βα −−−−  είναι το 
2

332 ββαα ++++++++ . 

   Συζυγής του βα3 −−−−  είναι το 2323 βαβα ++++++++ . 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 175, Άσκηση Α΄ 4. 

  γ) Εάν η συνάρτηση περιέχει τριγωνοµετρικές παραστάσεις, 

προσπαθούµε να εµφανίσουµε το πηλίκο 
xα

)xα(ηµ
 µε 0α ≠≠≠≠  ή το 

πηλίκο 
x

1xσυν −−−−
 ώστε να κάνουµε χρήση της πρότασης : 

1
xα

)xα(ηµ
lim

0x
====

→→→→
 ή της πρότασης 0

x

1xσυν
lim

0x
====

−−−−
→→→→

. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 175, Άσκηση Α΄ 6, Α’  7. 

 2. Εάν η συνάρτηση είναι πολλαπλού τύπου, τότε στο σηµείο αλλαγής 

τύπου αναζητούµε το όριό της µε χρήση πλευρικών ορίων. Εάν 

ζητούνται τιµές παραµέτρων ώστε να υπάρχει το όριο τότε απαιτούµε 

τα δύο πλευρικά όρια να είναι µεταξύ τους ίσα, αλλά και ίσα µε το όριο 

της συνάρτησης. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 175, Άσκηση Α΄ 5, Α΄ 9. 
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 3. Η συνάρτηση περιέχει απόλυτο. Τότε αντικαθιστούµε το x µε το x0 και 

παίρνουµε : 

  α) Εάν δεν έχουµε όριο µορφής (0/0) υπολογίζουµε το όριο. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 175, Άσκηση Α΄ 1 vi). 

 β) Το όριο είναι µορφής (0/0). Τότε : 

  i) Εάν το x0 µηδενίζει το απόλυτο, εξάγουµε το απόλυτο 

παίρνοντας περιπτώσεις και έτσι η συνάρτηση γίνεται 

πολλαπλού τύπου. Στη συνέχεια υπολογίζουµε το όριο µε χρήση 

πλευρικών ορίων. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 176, Άσκηση Β΄ 2 i). 

  ii) Εάν το x0 δεν µηδενίζει το απόλυτο, τότε αναζητούµε κατάλληλη 

περιοχή του x0 ώστε εξάγοντας το απόλυτο να απλοποιηθεί ο 

όρος (x-x0). 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 176, Άσκηση Β΄ 2 ii). 

4. Συναρτησιακά Όρια : ∆ίνεται παράσταση που περιέχει συνάρτηση 

f(x) µε γνωστό όριο στο x0 και ζητείται το όριο της f(x) στο x0. Τότε 

θέτουµε την παράσταση ίση µε g(x), λύνουµε ως προς f(x) και 

ελέγχοντας τυχόν περιορισµούς υπολογίζουµε το ζητούµενο όριο. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 176, Άσκηση Β΄ 4.  

5. Εάν γνωρίζουµε ότι το όριο της f(x) στο x0 υπάρχει και ζητείται να 

βρεθεί, όταν η συνάρτηση f ικανοποιεί απλή ανισοτική σχέση, τότε 

λύνουµε την ανίσωση ως προς f(x), προσέχοντας όµως στη διαίρεση µε 

τον συντελεστή της f(x) να διακρίνουµε περιπτώσεις. (Προσοχή : ∆εν 

παίρνουµε όρια στην ανίσωση).  

 Εφαρµογή : Εάν υπάρχει το )x(flim
0x→→→→

 και ισχύει ότι xηµ)x(xf ≥≥≥≥  για 

κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  να υπολογισθεί το όριο αυτό. 

6. Κριτήριο Παρεµβολής : Χρησιµοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις :  

 α) Ζητείται το )x(flim
0xx →→→→

 όταν )x(h)x(f)x(g ≤≤≤≤≤≤≤≤  σε περιοχή του 

x0. Τότε εάν υπάρχουν τα όρια )x(glim
0xx →→→→

 και )x(hlim
0xx →→→→

 µε 

====
→→→→

)x(glim
0xx

)x(hlim
0xx →→→→

 θα έχουµε ότι ====
→→→→

)x(glim
0xx

 

= )x(hlim)x(flim
00 xxxx →→→→→→→→

==== . 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 175, Άσκηση Α΄ 8. 
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 β) Ζητείται το )x(flim
0xx →→→→

 όταν )x(g)x(f ≤≤≤≤  ή )x(Α)x(f ≤≤≤≤  (όπου 

A(x) µη αρνητική παράσταση) σε περιοχή του x0, µε 0)x(glim
0xx

====
→→→→

 

και 0)x(Alim
0xx

====
→→→→

. Τότε θα έχουµε ότι )x(g)x(f)x(g ≤≤≤≤≤≤≤≤−−−−  µε 

0)x(glim))x(g(lim
00 xxxx

========−−−−
→→→→→→→→

. Άρα από Κριτήριο Παρεµβολής 

παίρνουµε ότι 0)x(flim
0xx

====
→→→→

. (Όµοια για τις άλλες περιπτώσεις). 

 Εφαρµογή : Να βρεθεί το )x(flim
0x →→→→

 εάν x)x(f ≤≤≤≤  σε περιοχή του 0. 

 γ) Ζητείται όριο συνάρτησης f(x) που περιέχει τριγωνοµετρική 

ποσότητα για την οποία µηδενίζεται ο παρονοµαστής του τόξου 

όταν αντικαταστήσουµε το x µε το x0. Τότε θεωρούµε τη συνάρτηση 

µέσα σε απόλυτο και λόγω της ιδιότητας 1))x(K(ηµ ≤≤≤≤  

καταλήγουµε σε ανίσωση της µορφής )x(g)x(f ≤≤≤≤  µε 

0)x(glim
0xx

====
→→→→

. Τότε (από το β.) θα έχουµε ότι 0)x(flim
0xx

====
→→→→

. 

 Εφαρµογή : Να βρεθεί το )x(flim
0x →→→→

 µε )
x

1
(ηµx)x(f ==== . 

7. Εάν αναζητούµε όριο της µορφής ))x(g(flim
0xx →→→→

 τότε θέτουµε g(x)=u, 

υπολογίζουµε το 0
xx

u)x(glim
0

====
→→→→

 και τέλος υπολογίζουµε (εάν υπάρχει) 

το )u(flim
0uu→→→→

. Εάν g(x) 0u≠≠≠≠  κοντά στο x0 παίρνουµε ότι ))x(g(flim
0xx →→→→

= 

 = )u(flim
0uu→→→→

. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 175, Άσκηση Α΄ 7 ii), iii). 

8. Όριο Μορφής (α/0) µε α διάφορο του µηδενός :  

 α) Υπολογίζουµε το όριο του αριθµητή και το πρόσηµο του 

παρονοµαστή. Τότε χρησιµοποιώντας κανόνα πρόσηµων 

προσδιορίζουµε το όριο του πηλίκου. Σε περίπτωση που δεν 

γνωρίζουµε το πρόσηµο του παρονοµαστή θα χρησιµοποιούµε 

πλευρικά όρια. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 181, Άσκηση Α΄ 2. 

 β) Εάν ζητούνται τιµές παραµέτρων ώστε το όριο του πηλίκου να 

υπάρχει στο ℜℜℜℜ , τότε κάνουµε διερεύνηση των πρόσηµων για τις 

διάφορες τιµές των παραµέτρων και καταλήγουµε σε εκείνες τις 

τιµές για τις οποίες το όριο είναι πραγµατικός αριθµός. 
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 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 182, Άσκηση Β΄ 3. 

9. Όρια Συνάρτησης στο Άπειρο :  

 α) Ζητείται να υπολογισθεί όριο στο άπειρο πολυωνυµικής συνάρτησης 

της µορφής : 01
1ν

1ν
ν

ν αxα...xαxα)x(f ++++++++++++++++==== −−−−
−−−− . Τότε εάν 

0αν ≠≠≠≠  θα έχουµε ότι ν
ν

xx
xαlim)x(flim

∞∞∞∞++++→→→→∞∞∞∞++++→→→→
−−−−−−−−

==== . Εάν ο συντελεστής 

να  δίνεται συναρτήσει παραµέτρου τότε υπολογίζουµε το όριο 

ανάλογα µε τις τιµές της παραµέτρου που µηδενίζουν τον 

συντελεστή. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 187, Άσκηση Β΄ 1 ii). 

 β) Ζητείται να υπολογισθεί όριο στο άπειρο ρητής συνάρτησης της 

µορφής : 
01

1µ
1µ

µ
µ

01
1ν

1ν
ν

ν

βxβ...xβxβ

αxα...xαxα
)x(f

++++++++++++++++

++++++++++++++++
====

−−−−
−−−−

−−−−
−−−− . Τότε εάν 

0αν ≠≠≠≠  και 0βµ ≠≠≠≠  θα έχουµε ότι µ
µ

ν
ν

xx xβ

xα
lim)x(flim

∞∞∞∞++++→→→→∞∞∞∞++++→→→→
−−−−−−−−

==== . Εάν οι 

συντελεστές να  και µβ  δίνονται συναρτήσει παραµέτρου τότε 

υπολογίζουµε το όριο ανάλογα µε τις τιµές της παραµέτρου που 

µηδενίζουν τους συντελεστές. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 187, Άσκηση Β΄ 1 ii). 

 γ) Σε συναρτήσεις που περιέχουν ριζικά εξάγουµε κοινό παράγοντα 

από κάθε ριζικό τη µεγιστοβάθµια δύναµη του x και υπολογίζουµε 

στη συνέχεια το όριο. Εάν προκύψει απροσδιοριστία τότε 

επιστρέφουµε στην αρχική συνάρτηση και χρησιµοποιούµε συζυγή 

παράσταση. (Προσοχή : xx2 ====  όταν +∞+∞+∞+∞→→→→x  ενώ xx2 −−−−====  

όταν −∞−∞−∞−∞→→→→x ). 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 187, Άσκηση Α΄ 2, Α΄ 3. 

 δ) Εάν ζητείται να προσδιορισθεί τιµή παραµέτρου ώστε το όριο να 

είναι πραγµατικός αριθµός, τότε εργαζόµαστε όπως στα 

προηγούµενα και η τιµή της παραµέτρου (ή των παραµέτρων) θα 

προκύψει από τις εξισώσεις µε τις οποίες εξασφαλίζεται ότι το όριο 

δεν είναι άπειρο. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 187, Άσκηση Β΄ 2. 

 ε) Εάν η συνάρτηση περιέχει απόλυτα τότε το απόλυτο εξάγεται 

ανάλογα µε το που τείνει το x.  
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 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 187, Άσκηση Β΄ 4. 

 στ) Εάν η συνάρτηση περιέχει εκθετική ή λογαριθµική συνάρτηση τότε 

χρησιµοποιούµε τις προτάσεις : +∞+∞+∞+∞====
+∞+∞+∞+∞→→→→

x

x
elim , 0elim x

x
====

−∞−∞−∞−∞→→→→
, 

+∞+∞+∞+∞====
+∞+∞+∞+∞→→→→

xlnlim
x

 και −∞−∞−∞−∞====
++++→→→→

xlnlim
0x

. Εάν υπάρχει παράµετρος στη 

βάση τότε θα διακρίνουµε περιπτώσεις για την παράµετρο σε 

σύγκριση µε τη µεγαλύτερη από τις άλλες βάσεις. 

 Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το xx

xx

x λ2eλ

eλ
lim

++++
++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
 µε λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 ζ) Εάν η συνάρτηση περιέχει τριγωνοµετρική παράσταση της οποίας 

απειρίζεται το τόξο, τότε εξάγουµε κοινό παράγοντα τη 

µεγιστοβάθµια δύναµη του x και την τριγωνοµετρική παράσταση 

που αποµένει τη θεωρούµε µέσα σε απόλυτο. Έτσι από την ιδιότητα 

1))x(K(ηµ ≤≤≤≤  καταλήγουµε σε εφαρµογή του κριτηρίου παρεµβολής 

και προσδιορίζουµε το όριο της τριγωνοµετρικής παράστασης. 

Τέλος υπολογίζουµε το όριο του γινοµένου της δύναµης του x µε 

την υπόλοιπη παράσταση. 

 Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το )1xηµx2x(lim 3

x
++++++++++++

−∞−∞−∞−∞→→→→
. 

Βασικά Τριγωνοµετρικά Όρια :  

1. 1
x

xηµ
lim

0x
====

→→→→
, 1

xηµ

x
lim

0x
====

→→→→
, 1

x

xεφ
lim

0x
====

→→→→
, 1

xεφ

x
lim

0x
====

→→→→
, 

0
x

1xσυν
lim

0x
====

−−−−
→→→→

. 

2. 0)
x

1
(ηµxlim

0x
====

→→→→
. 

3. 0
x

xηµ
lim
x

====
+∞+∞+∞+∞→→→→

 και 0
x

xηµ
lim
x

====
−∞−∞−∞−∞→→→→

. 

4. 1)
x

1
(ηµxlim

x
====

+∞+∞+∞+∞→→→→
 και 1)

x

1
(ηµxlim

x
====

−∞−∞−∞−∞→→→→
. 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

1. Εάν 1)x(flim
1x

====
→→→→

 να βρεθούν τα όρια : 

 α) 
1)x(f

3)x(f)x(f2
lim

2

2

1x −−−−

−−−−++++
→→→→

 και β) 
1)x(f

23)x(f
lim

1x −−−−

−−−−++++
→→→→

 µε 1)x(f ≠≠≠≠  κοντά 

στο 1x0 ==== . 

2. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 2
x

)x(f
lim

0x
====

→→→→
. 

 α) Να δειχθεί ότι 0)x(flim
0x

====
→→→→

. 

 β) Να βρεθεί (εφόσον υπάρχει) το όριο :
x)x(f

xηµ)x(f2
lim

0x ++++
++++

→→→→
. 

3. Έστω οι συναρτήσεις ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:g,f  µε 2))x(g)x(xf(lim
1x

====++++
→→→→

 και 

4))x(xg)x(f(lim
1x

====−−−−
→→→→

. Να δειχθεί ότι υπάρχουν τα όρια )x(flim
1x →→→→

 και 

)x(glim
1x →→→→

 και να υπολογισθούν. 

4. Έστω α, β σταθερές µε 2x)xβ(ηµ)xα(ηµ ≤≤≤≤++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . Να 

δειχθεί ότι α+β=0. 

5. Να βρεθούν τα α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ώστε να ισχύει : β
xx

x)x4(αηµ
lim

240x
====

++++

++++
→→→→

. 

6. Έστω οι α, β, γ ℜℜℜℜ∈∈∈∈  µε γ
2x

βxαx
lim

2

2x
====

−−−−

++++++++
→→→→

. 

 α) Να δειχθεί ότι 4+2α+β=0. 

 β) Να βρεθούν τα α, β, γ. 

7. ∆ίνεται ότι 4
4xx2

1xxα
lim

3

ν

x
====

++++++++

++++++++
+∞+∞+∞+∞→→→→

. Να βρεθούν οι ℜℜℜℜ∈∈∈∈α  και *Nν ∈∈∈∈ . 

8. Να βρεθούν τα α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈  εάν ισχύει ότι : 

0)βxα1x4x9(lim 2

x
====++++++++++++++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
. 

9. Έστω α, β ),1( ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ . Να βρεθεί το όριο : 
xx

xx

x βα

β3α2
lim

++++
++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
. 

10. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 2
)x(f

)1x(f
lim
x

====
++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
. 

 α) Να βρεθεί το όριο 
)x(f

)2x(f
lim
x

++++
+∞+∞+∞+∞→→→→

. 

 β) Να δοθεί παράδειγµα τέτοιας συνάρτησης. 

11. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε x)x(fηµ)x(f2 ====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 
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 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνάρτηση «1-1». 

 β) Να βρεθεί το )x(flim
0x→→→→

. 

 γ) Να δειχθεί ότι 
2

1

x

)x(f
lim
x

====
+∞+∞+∞+∞→→→→

. 

12. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 2
x

)x(f
lim
x

====
+∞+∞+∞+∞→→→→

 και 

3)x)x(f(lim
x

====−−−−
+∞+∞+∞+∞→→→→

. Να βρεθεί το ℜℜℜℜ∈∈∈∈λ  εάν ισχύει ότι : 

1
xxλ)x(f

xλxηµx)x(xf
lim

2

x
====

−−−−++++

−−−−++++−−−−
+∞+∞+∞+∞→→→→

. 

13. ∆ίνεται συνάρτηση f για την οποία ισχύει ότι : 

xηµx3)x(xfxηµx −−−−≤≤≤≤≤≤≤≤++++  για κάθε x κοντά στο x0=0. Να βρεθεί το 

)x(flim
0x→→→→

. 

14. ∆ίνεται συνάρτηση f για την οποία ισχύει ότι : 22x)x(f)2x( −−−−++++≤≤≤≤−−−−  

για κάθε x κοντά στο x0=2. Εάν είναι γνωστό ότι υπάρχει το )x(flim
2x→→→→

, να 

υπολογισθεί.  

15. Να βρεθεί το )14x7x1x23xx9(lim 222

x
++++++++−−−−++++−−−−++++++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
. 

16. Για τις συναρτήσεις f,g δίνεται ότι : 4)x(f)11x(lim
0x

====−−−−++++
→→→→

 και 

1
24x

)x(g
lim

0x
====

−−−−++++→→→→
 σε µία περιοχή του x0=0.  

 α) Να βρεθεί το )x(glim
0x→→→→

. 

 β) Να βρεθεί το )]x(g)x(f[lim
0x

⋅⋅⋅⋅
→→→→

. 

17. Για τις συναρτήσεις f,g δίνεται ότι : )x(xf2)x(g)x(f 22 ====++++  σε µία 

περιοχή του x0=0. Να δειχθεί ότι υπάρχουν τα )x(flim
0x→→→→

 και )x(glim
0x→→→→

 και 

να βρεθούν. 

18. Εάν 1
x

)x(lnf
lim
x

====
+∞+∞+∞+∞→→→→

 και υπάρχει το )x(flim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

, να υπολογισθεί το 

)x(flim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

19. Να βρεθεί πολυώνυµο Ρ(x) 3ου βαθµού για το οποίο ισχύουν τα εξής : 

1
)3x(

)x(P
lim

23x
====

−−−−→→→→
 και ℜℜℜℜ∈∈∈∈

−−−−→→→→ 5x2

)x(P
lim

2

5
x

. 

20. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ ),3(:f  µε 18xe6e 2)x(f2)x(f4 −−−−====−−−−  για 
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κάθε x ),3( ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι αντιστρέψιµη και να βρεθεί η 

συνάρτηση f-1. 

 β) Να βρεθεί το 
3e

e)x(f
lim

x2

x21

x −−−−

−−−−−−−−

+∞+∞+∞+∞→→→→
.
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

 

Α. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Εάν πρόκειται για συνάρτηση πολλαπλού τύπου και ζητείται η συνέχεια 

της f στο σηµείο αλλαγής τύπου της συνάρτησης τότε εξετάζουµε τα 

πλευρικά όρια της f στο x0 και το f(x0). Εάν ζητείται να εξετασθεί η 

συνέχεια της f σε όλο το πεδίο ορισµού της, τότε αναφέρουµε τη 

συνέχεια της f (ως τριγωνοµετρική , πολυωνυµική, πράξη συνεχών 

κ.λ.π.) για x<x0 ή x>x0 ή 0xx ≠≠≠≠  και εξετάζουµε τη συνέχεια της f 

στο σηµείο αλλαγής τύπου µε πλευρικά όρια.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 197, Άσκηση Α΄ 2, Α΄ 4.  

 2. Εάν ζητούνται τιµές παραµέτρου ή παραµέτρων ώστε συνάρτηση 

πολλαπλού τύπου να είναι συνεχής στο σηµείο αλλαγής τύπου ή στο Af, 

τότε αφού αναφέρουµε τη συνέχεια της f για x<x0 ή x>x0 ή 0xx ≠≠≠≠ , 

απαιτούµε )x(f)x(flim)x(flim)x(flim 0
xxxxxx 000

============
→→→→→→→→→→→→ ++++−−−−

. Αυτές οι 

συνθήκες θα δώσουν την τιµή της παραµέτρου ή των παραµέτρων. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 199, Άσκηση Β΄ 1, Β΄ 2. 

 3. Εάν δίνεται ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x0 και ζητείται να 

βρεθεί το f(x0) τότε αρκεί να βρεθεί το )x(flim
0xx→→→→

. 

 4. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει )β,α(x0 ∈∈∈∈  τέτοιο ώστε 

)x(g)x(f 00 ==== , εφαρµόζουµε θεώρηµα Bolzano στο [α, β] µε 

συνάρτηση την )x(g)x(f)x(h −−−−==== . Η προϋπόθεση 0)β(h)α(h <<<<  θα 

αποδεικνύεται ή από το ότι 2)BA()β(h)α(h −−−−−−−−====  µε BA ≠≠≠≠  ή από τα 

δεδοµένα του προβλήµατος.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 198, Άσκηση Α΄ 6, Β΄ 4.  

 5. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ]β,α[x0 ∈∈∈∈  τέτοιο ώστε 

)x(g)x(f 00 ==== , τότε πάλι θεωρούµε τη συνάρτηση την 

)x(g)x(f)x(h −−−−==== , εξετάζοντας τις παρακάτω δύο περιπτώσεις :  

  α) 0)β(h)α(h ==== . Τότε h(a)=0 ή h(β)=0. Έτσι το ζητούµενο x0 θα 

είναι αx0 ====  ή βx0 ==== . 

  β) 0)β(h)α(h <<<< . Τότε εφαρµόζουµε θεώρηµα Bolzano στο [α, β] µε 
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συνάρτηση την )x(g)x(f)x(h −−−−==== . 

  Εφαρµογή : Έστω συνάρτηση f συνεχής στο [-α, α], α>0 µε 

α)x(fα ≤≤≤≤≤≤≤≤−−−−  για κάθε ]α,α[x −−−−∈∈∈∈ . Να δειχθεί ότι υπάρχει 

]α,α[x0 −−−−∈∈∈∈  τέτοιο ώστε 00 x)x(f −−−−==== . 

6. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι οι Cf, Cg τέµνονται σε ένα τουλάχιστον 

σηµείο µε τετµηµένη x0 )β,α(∈∈∈∈  ή x0 ]β,α[∈∈∈∈  τότε εργαζόµαστε 

όπως στις περιπτώσεις 4. και 5.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 200, Άσκηση Β΄ 6.  

7. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=g(x) έχει δύο τουλάχιστον 

ρίζες στο (α, β), τότε χωρίζουµε το διάστηµα (α, β) σε δύο 

διαστήµατα (α, γ) και (γ, β) και εφαρµόζουµε στα [α, γ] και [γ, β] 

θεώρηµα Bolzano για τη συνάρτηση h(x)=f(x)-g(x). 

 Εφαρµογή : Να δειχθεί ότι η εξίσωση x4=11-2x έχει δύο τουλάχιστον 

ρίζες στο (-2, 2). 

8. Βασική Ιδιότητα : Εάν µία συνάρτηση f είναι συνεχής στο πεδίο 

ορισµού της και 0)x(f ≠≠≠≠  για κάθε x ∈∈∈∈ Af, τότε η συνάρτηση f 

διατηρεί σταθερό πρόσηµο στο Af. Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται για 

την εύρεση του πρόσηµου µίας συνάρτησης, για την απόδειξη του 

σταθερού πρόσηµου µίας συνάρτησης και την επίλυση ανισώσεων 

(ειδικά τριγωνοµετρικών ανισώσεων).  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 199, Άσκηση Α΄ 9, Β΄ 7. 

9. Για την εύρεση του συνόλου τιµών µίας συνάρτησης, εξασφαλίζουµε τη 

συνέχεια της συνάρτησης στο πεδίο ορισµού της και στη συνέχεια 

εξετάζουµε τη µονοτονία της. Ισχύουν τα ακόλουθα :  

a) Εάν f συνεχής και γνησίως αύξουσα στο [α, β] τότε        

f(A)=[f(α), f(β)].  

β) Εάν f συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο [α, β] τότε        

f(A)=[f(β), f(α)].  

γ) Εάν f συνεχής και γνησίως αύξουσα στο (α, β) τότε        

f(A)=( )x(flim
αx ++++→→→→

, )x(flim
βx −−−−→→→→

).  

δ) Εάν f συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο (α, β) τότε             

f(A)=( )x(flim
βx −−−−→→→→

, )x(flim
αx ++++→→→→

). 

ε) Εάν f συνεχής και γνησίως αύξουσα στο [α, β) τότε        
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f(A)=[f(α), )x(flim
βx −−−−→→→→

). 

στ) Εάν f συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο [α, β) τότε             

f(A)=( )x(flim
βx −−−−→→→→

, f(α]. 

ζ) Εάν f συνεχής και γνησίως αύξουσα στο (α, β] τότε        

f(A)=( )x(flim
αx ++++→→→→

, f(β].  

η) Εάν f συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο (α, β] τότε             

f(A)=[f(β), )x(flim
αx ++++→→→→

). 

θ) Οµοίως εργαζόµαστε όταν τα α και β είναι το ∞∞∞∞++++  ή το ∞∞∞∞−−−− . 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 199, Άσκηση Α΄ 10. 

10. Εύρεση Πλήθους Ριζών Εξίσωσης ή Συνάρτησης σε ∆ιάστηµα :  

 α) Μία Τουλάχιστον Ρίζα : Με θεώρηµα Bolzano ή αποδεικνύοντας 

ότι το µηδέν ανήκει στο f(A) ή µε προφανή ρίζα βρίσκουµε µία 

τουλάχιστον ρίζα. 

 β) Μία Το Πολύ Ρίζα : Αποδεικνύοντας ότι η συνάρτηση f είναι 

γνησίως µονότονη στο ζητούµενο διάστηµα βρίσκουµε µία το πολύ 

ρίζα. 

 γ) Μία Ακριβώς Ρίζα : Με συνδυασµό των α) και β) βρίσκουµε µία 

ακριβώς ρίζα στο ζητούµενο διάστηµα. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 200 Άσκηση Β΄ 5, Β΄ 6. 

11. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει x0 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε το f(x0) 

να ανήκει στο [f(α), f(β)] ή στο [f(β), f(α)], τότε χρησιµοποιούµε το 

θεώρηµα ενδιαµέσων τιµών (ή και θεώρηµα Bolzano).  

 Εφαρµογή : Να εξετασθεί εάν η συνάρτηση 3)xπ(ηµ
4

x
)x(f

3

++++−−−−====  

µπορεί να πάρει την τιµή 
3

7
 όταν ]2,2[x −−−−∈∈∈∈ . 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

1. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε ℜℜℜℜ∈∈∈∈







>>>>

≤≤≤≤
==== λ,

0x
x

)x7(ηµ

0xeλ
)x(f

x

 και 

f συνεχής στο x0=0.  

 α) Να βρεθεί το ℜℜℜℜ∈∈∈∈λ . 

 β)  Να βρεθεί το )x(flim
x −∞−∞−∞−∞→→→→

. 

 γ) Να βρεθεί το )x(flim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

2. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 










====

≠≠≠≠
−−−−

====

0x
2

1

0x
x

xσυν1

)x(f
2

. 

 α) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη συνέχεια. 

 β) Να βρεθεί το )x(flim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

3. ∆ίνεται συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈






>>>>−−−−

≤≤≤≤++++++++
====

−−−−
β,α,

αxe)β4x2(

αx5βx
)x(f

αx

22

 και f συνεχής στο x0=α.  

 α) Να βρεθούν τα α, β. 

 β) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της f. 

4. Έστω συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε yx)y(f)x(f −−−−≤≤≤≤−−−−  για κάθε x, y 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο ℜℜℜℜ . 

 β) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση g(x)=f(x)-2x, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  είναι γνησίως 

φθίνουσα στο ℜℜℜℜ .  

 γ) Να λυθεί η ανίσωση f(2x)-f(x2)>4x-x2. 

5. Έστω οι συναρτήσεις ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:g,f  τέτοιες ώστε : 

)x(g2)x(xf21)x(g)x(f 22 ++++====++++++++  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 α) Να δειχθεί ότι οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο x0=0. 

 β) Να βρεθεί το 
2x x

)x(f
lim

+∞+∞+∞+∞→→→→
.  

 γ) Εάν η συνάρτηση g είναι συνεχής στο ℜℜℜℜ , να δειχθεί ότι η εξίσωση 

g(x)=-2x έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο ℜℜℜℜ . 

6. Έστω η συνεχής συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι : 
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1x)x(fx ++++<<<<<<<<  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 α) Να βρεθεί το 
x

)x(f
lim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

 β) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της συνάρτησης f. 

 γ) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=2004x έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο 

ℜℜℜℜ . 

7. Έστω οι συνεχείς συναρτήσεις ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:g,f  τέτοιες ώστε : 

x22 e)x(g)x(f ====++++  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Να δειχθεί ότι υπάρχει 

]1,1[x0 −−−−∈∈∈∈  τέτοιο ώστε 2

x

00

0

ex)x(f ==== . 

8. Έστω η συνεχής συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 0))0(f(f ==== . Να δειχθεί ότι η 

εξίσωση f(x)=x έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο ℜℜℜℜ . 

9. Έστω η συνεχής συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε )x2(ηµx)x(xf 2 ++++≥≥≥≥  για 

κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να βρεθεί το )0(f . 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τέτοιο ώστε 

f(x0)=2004. 

10. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ ),0(:f  για την οποία ισχύει ότι 

)y(f)x(f)xy(f ++++====  για κάθε x, y ),0( ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ .  

 α) Να δειχθεί ότι f(1)=0. 

 β) Να δειχθεί ότι )x(f)
x

1
(f −−−−====  για κάθε x>0. 

 γ) Να δειχθεί ότι εάν η εξίσωση f(x)=0 έχει µοναδική λύση στο 

),0( ∞∞∞∞++++ , τότε η συνάρτηση f είναι ΄΄1-1΄΄. 

 δ) Εάν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x0=1, να δειχθεί ότι η συνάρτηση 

f είναι συνεχής στο ),0( ∞∞∞∞++++ . 

11. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι 0)x(f ≠≠≠≠  για κάθε 

x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και 0)10(f...)2(f)1(f ====++++++++ . Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f δεν 

είναι συνεχής στο ℜℜℜℜ . 

12. Έστω η συνεχής συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  η οποία είναι γνησίως αύξουσα 

στο ℜℜℜℜ . Να δειχθεί ότι υπάρχει µοναδικό x0 ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τέτοιο ώστε 

ν...321

)ν(fν...)3(f3)2(f2)1(f
)x(f 0 ++++++++++++++++

++++++++++++++++
====  όπου ν>1 γνωστός 

ακέραιος.  



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 32  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

13. Έστω η συνεχής συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε )x(fe2)x(f x2 ====  για κάθε x 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση xe)x(f)x(g −−−−====  διατηρεί σταθερό 

πρόσηµο στο ℜℜℜℜ . 

 β) Εάν g(0)=1 να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f.  

14. Έστω οι πραγµατικοί αριθµοί α, β και γ µε 0α ≠≠≠≠  τέτοιοι ώστε : 

0)γβ5α25)(γβα( <<<<++++++++++++++++ . Να δειχθεί ότι 0αγ4β2 >>>>−−−− .  

15. ∆ίνονται οι συναρτήσεις f, g οι οποίες είναι συνεχείς στο [α, β] µε 

0)x(g ≠≠≠≠  για κάθε ]β,α[x ∈∈∈∈ . Να δειχθεί ότι υπάρχει )β,α(x0 ∈∈∈∈ , 

τέτοιο ώστε 
βx

1

αx

1

)x(g

)x(f

000

0

−−−−
++++

−−−−
==== . 

16. Έστω η συνεχής συνάρτηση f στο διάστηµα [-1, 3]. Να δειχθεί ότι 

υπάρχουν ξ1, ξ2 )3,1(−−−−∈∈∈∈  τέτοια ώστε : 2f(ξ1)+f(ξ2)=f(0)+f(1)+f(2).
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5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ 

 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

Α. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
1. Εάν ζητείται να βρεθεί το f’(x0) τότε παραγωγίζουµε τη συνάρτηση 

σύµφωνα µε το τυπολόγιο και θέτουµε όπου x το x0. Θα αναζητούµε 

την παράγωγο µε το όριο του λόγου µεταβολής, στα σηµεία αλλαγής 

τύπου µίας συνάρτησης, στα σηµεία που µηδενίζεται τυχόν απόλυτο 

που περιέχει η συνάρτηση και στα σηµεία µηδενισµού υπόρριζης 

ποσότητας που περιέχει η συνάρτηση.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 220, Άσκηση Α΄ 2, Α΄ 4.  

 2. Εάν ζητείται να βρεθεί η παράγωγος συνάρτηση, τότε παραγωγίζουµε 

σύµφωνα µε το τυπολόγιο σε κάθε διάστηµα του πεδίου ορισµού της και 

στα σηµεία αλλαγής τύπου της συνάρτησης εργαζόµαστε µε το όριο του 

λόγου µεταβολής. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 227, Άσκηση Α΄ 2, Σελίδα 238 

Άσκηση Α΄ 4. 

 3. Εάν ζητείται να βρεθεί η τιµή µίας παραµέτρου ώστε συνάρτηση f να 

είναι παραγωγίσιµη σε σηµείο x0 αλλαγής τύπου, τότε απαιτούµε η 

συνάρτηση να είναι συνεχής στο σηµείο αυτό και έτσι προκύπτουν 

κάποιες τιµές για την παράµετρο. Αντικαθιστούµε αυτές τις τιµές στη 

συνάρτηση και βρίσκουµε για ποιες από αυτές η συνάρτηση είναι 

παραγωγίσιµη στο δοσµένο σηµείο. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 218, Εφαρµογή. 

 4. Εάν ζητούνται οι τιµές δύο παραµέτρων ώστε συνάρτηση f να είναι 

παραγωγίσιµη σε σηµείο x0 αλλαγής τύπου, τότε από τη συνθήκη της 

συνέχειας και τη συνθήκη της παραγωγισιµότητας στο σηµείο αυτό 

προκύπτουν δύο εξισώσεις µέσω των οποίων προσδιορίζουµε τις τιµές 

των παραµέτρων.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 228, Άσκηση Β΄ 1.  

 5. Εάν δίνεται ισότητα που ικανοποιεί συνάρτηση f και ζητείται το f’(x0), 

τότε εάν γνωρίζουµε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο πεδίο 

ορισµού της παραγωγίζουµε την ισότητα, αντικαθιστούµε το x µε το x0 

και βρίσκουµε το f’(x0). Εάν δεν γνωρίζουµε ότι η συνάρτηση f είναι 
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παραγωγίσιµη στο πεδίο ορισµού της, τότε αφού προσδιορίσουµε το 

f(x0) προσπαθούµε να εµφανίσουµε το λόγο µεταβολής της f στο x0 

και λύνουµε εξίσωση ως προς το άγνωστο όριο.  

 Εφαρµογές :  

 α) Έστω ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µία παραγωγίσιµη συνάρτηση τέτοια ώστε : 

43 x2)x(f)x(f ====++++ , ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  Να βρεθεί το f’(0).  

 β) Μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο x0=0 και για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  

ισχύει ότι 3223 xxηµx)x(fx)x(f −−−−====++++ . Να βρεθεί το f’(0). 

6. ∆ίνεται ότι συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο x0 και ζητείται να 

υπολογισθεί κάποιο άλλο όριο. Τότε θέτουµε το λόγο µεταβολής ίσο µε 

K(x), προσδιορίζουµε το f(x0), λύνουµε ως προς f(x) και 

αντικαθιστούµε στην παράσταση του ζητούµενου ορίου. Ένας άλλος 

τρόπος είναι να εµφανίζουµε στην παράσταση του ζητούµενου ορίου το 

λόγο µεταβολής της f στο x0. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 221, Άσκηση Β΄ 8, Σελίδα 240, 

Άσκηση Β’  7.  

7. Εάν συνάρτηση f ικανοποιεί διπλή ανισοτική σχέση και ζητείται να 

βρεθεί το f’(x0), τότε αφού προσδιορίσουµε το f(x0) προσπαθούµε να 

εµφανίσουµε στο κέντρο της ανίσωσης το λόγο µεταβολής της f στο x0 

και στη συνέχεια εφαρµόζουµε κριτήριο παρεµβολής. Εάν η συνάρτηση 

f ικανοποιεί απλή ανισοτική σχέση (χωρίς απόλυτο) και ζητείται το 

f’(x0) (γνωρίζουµε ότι f παραγωγίσιµη στο x0) τότε εµφανίζουµε το 

λόγο µεταβολής της f στο x0, χρησιµοποιούµε το κριτήριο διάταξης 

ορίων και καταλήγουµε σε ισότητα για το f’(x0). 

 Εφαρµογές :  

 α) Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 221, Άσκηση Β΄ 5, Β’  6. 

 β) Εάν f παραγωγίσιµη στο x0=0 µε f(0)=0 και xηµ)x(f ≥≥≥≥  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x , να βρεθεί το f’(0). 

8. Εάν συνάρτηση f ικανοποιεί συναρτησιακή σχέση, δίνεται η παράγωγός 

της σε κάποιο σηµείο και ζητείται να βρεθεί η παράγωγός της στο 

πεδίο ορισµού της, τότε συνήθως θέτουµε x=x0+h ή x=x0h και 

χρησιµοποιούµε το δεύτερο ορισµό της παραγώγου.  

 Εφαρµογή :  

 α) Εάν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο x0=0 και για κάθε x, y 
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ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ισχύει ότι f(x+y)=f(x)+f(y)+5xy, να δειχθεί ότι η συνάρτηση 

f είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  και να βρεθεί η f’(x). 

 β) Εάν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο x0=1 και για κάθε x, y 

*ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ισχύει ότι f(xy)=f(x)+f(y), να δειχθεί ότι η συνάρτηση f 

είναι παραγωγίσιµη στο *ℜℜℜℜ  και να βρεθεί η f’(x). 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ  ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

1. ∆ίνονται οι συναρτήσεις ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  η οποία είναι παραγωγίσιµη σε σηµείο 

x0 µε x0>0, και 






>>>>−−−−

≤≤≤≤−−−−−−−−−−−−−−−−
====

000

0000

xx)x(f)xx(f

xx)xx(9)x(f)xx2(f
)x(g  η 

οποία είναι παραγωγίσιµη στο x0. Να βρεθούν οι f’(x0) και g’(x0).  

2. Εάν η συνάρτηση 




>>>>++++

≤≤≤≤
====

αxβxα

αxx
)x(f

3

 είναι παραγωγίσιµη στο 

x0=α, να βρεθούν οι α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

3. ∆ίνονται οι συναρτήσεις ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:g,f  µε 222 x)x(g)x(f ====++++  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να δειχθεί ότι οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο x0=0. 

 β) Εάν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο x0=0 να δειχθεί ότι 

1)]0('g[)]0('f[ 22 ====++++ . 

4. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε 





>>>>++++

≤≤≤≤
====

1xxlnβ

1xae
)x(f

x

.  

 α) Να βρεθούν οι α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 β) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνάρτηση «1-1».  

5. Μία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  είναι παραγωγίσιµη στο x0=0 και για κάθε x 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ισχύει ότι : xηµx)x(fx)x(xf)x(f 2223 ====−−−−−−−−−−−− .  

 α) Να βρεθεί το f(0). 

 β) Να βρεθεί το f’(0).  

6. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι : 

)yx(xy3)y(f)x(f)yx(f ++++++++++++====++++  για κάθε x, y ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και f’(1)=4. 

 α) Να δειχθεί ότι f’(0)=1. 

 β) Να δειχθεί ότι f’(x)=3x2+1 για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

7. Μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο x0=0 και 7
x

x

1
ηµx)x(f

lim
3

2

0x
====

−−−−

→→→→
.  

 α) Να βρεθεί το )x(flim
0x→→→→

. 

 β) Να δειχθεί ότι f(0)=0. 
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 γ) Να δειχθεί ότι f’(0)=0. 

8. Μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο x0=α µε f’(α)=2.  

 α) Να βρεθεί το 
h

)α(f)h2α(f
lim

0h

−−−−++++
→→→→

. 

 β) Να βρεθεί το 
h

)α(f)hα(f
lim

2

0h

−−−−−−−−
→→→→

. 

 γ) Να βρεθεί το 
h2ηµh

)hα(f)h2α(f
lim

2

0h −−−−

−−−−−−−−++++
→→→→

. 

9. Η γραφική παράσταση Cf µίας συνάρτησης ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  διέρχεται από το 

σηµείο (0, 0) και ισχύει ότι 4
x

)x(xf4)x(f
lim

2

2

0x
−−−−====

++++
→→→→

. 

 α) Να δειχθεί ότι 0)
x

x2)x(f
(lim 2

0x
====

++++
→→→→

. 

 β) Να δειχθεί ότι f’(0)=-2. 

10. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι 

f(x3+x+1)=7x3-x για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 α) Να βρεθεί το f(3). 

 β) Να δειχθεί ότι f’(3)=5. 

11. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  η οποία είναι παραγωγίσιµη στο x1=2 και η 

συνάρτηση 






≥≥≥≥

<<<<++++
====

1x)x2(f

1x)1x(f
)x(g

3

 η οποία είναι παραγωγίσιµη στο 

x2=1.  

 α) Να δειχθεί ότι )2('f3
1x

)1(g)x(g
lim

1x
====

−−−−

−−−−
−−−−→→→→

. 

 β) Να δειχθεί ότι )2('f2
1x

)1(g)x(g
lim

1x
====

−−−−

−−−−
++++→→→→

. 

 γ) Να βρεθεί το f’(2). 

12. Έστω η παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  συνάρτηση f  η οποία ικανοποιεί τη σχέση 

1)x(xf3x)x(f 33 −−−−====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x , ενώ f’(α)=0 για κάποιο α 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 α) Να δειχθεί ότι f(α)=α2. 

 β) Να βρεθεί η τιµή του α ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .
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6. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 

 ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
Α. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
1. Εάν δίνεται συνάρτηση f και ζητείται η εξίσωση εφαπτοµένης σε 

γνωστό σηµείο x0 τότε βρίσκουµε το f(x0), την f’(x), το f’(x0) και 

αντικαθιστούµε στην εξίσωση y-f(x0)=f’(x0)(x-x0).  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 220, Άσκηση B΄ 3.  

 2. Εάν ζητείται να βρεθεί εξίσωση εφαπτόµενης που άγεται από γνωστό 

σηµείο Α(x1, y1), τότε υποθέτουµε Μ(x0, f(x0)) το σηµείο επαφής και 

απαιτούµε το σηµείο Α να ικανοποιεί την ευθεία y-f(x0)=f’(x0)(x-x0). 

Έτσι προκύπτει εξίσωση µε άγνωστο το x0.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 239, Άσκηση Α΄ 10. 

 3. Εάν δεν δίνεται το σηµείο επαφής τότε το υποθέτουµε Μ(x0, f(x0)), 

και από τις συνθήκες του προβλήµατος θα καταλήγουµε σε εξίσωση µε 

άγνωστο το x0.  

  α) Εάν δίνεται ότι η εφαπτόµενη σχηµατίζει γνωστή γωνία ω µε τον 

άξονα x’x τότε έχουµε ότι εφω=f’(x0) (εξίσωση ως προς x0).  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 238, Άσκηση Α΄ 5.  

  β) Εάν δίνεται ότι η εξίσωση της εφαπτόµενης είναι η ευθεία y=αx+β 

τότε f’(x0)=α (εξίσωση ως προς x0).  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 239, Άσκηση Α΄ 11. 

  γ) Εάν δίνεται ότι η εφαπτόµενη είναι παράλληλη σε γνωστή ευθεία ε 

τότε f’(x0)=λε (εξίσωση ως προς x0).  

  δ) Εάν δίνεται ότι η εφαπτόµενη είναι κάθετη σε γνωστή ευθεία ε τότε 

f’(x0)λε=-1 ή f’(x0)=-1/λε (εξίσωση ως προς x0).  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 239, Άσκηση Α΄ 9. 

  ε) Εάν δίνεται ότι A(x1, y1) , B(x2, y2) είναι δύο σηµεία της 

εφαπτόµενης, τότε f’(x0)
12

12

xx

yy

−−−−

−−−−
====  (εξίσωση ως προς x0). 

 4. Εάν ζητούνται τιµές παραµέτρων ώστε η εφαπτόµενη της Cf σε γνωστό 

σηµείο (x0, f(x0)), να εφάπτεται της Cg στο ίδιο σηµείο, τότε απαιτούµε 

να αληθεύουν οι εξισώσεις f(x0)=g(x0) και f’(x0)=g’(x0). Από τη λύση 

του συστήµατος θα προκύψουν οι ζητούµενες τιµές των παραµέτρων. 
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  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 240, Άσκηση Β΄ 3. 

 5. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι η εφαπτόµενη της Cf σε κάποιο σηµείο της 

(x1, f(x1)) αποτελεί εφαπτόµενη και µίας άλλης γραφικής παράστασης 

Cg, τότε βρίσκουµε την εφαπτόµενη της Cf, λύνουµε το σύστηµα της 

εφαπτόµενης µε τη συνάρτηση g(x) και ελέγχουµε σε ποια από τις 

λύσεις έχουµε ότι g’(x0)=λεφ. Σε αυτό το σηµείο η αρχική εφαπτόµενη 

θα αποτελεί και εφαπτόµενη της Cg.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 240, Άσκηση Β΄ 4.  

 

Β. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

  
 1. Εάν ζητείται να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής του y ως προς x για x=x0 

και γνωρίζουµε τον τύπο της συνάρτησης y=f(x), τότε ο ρυθµός 

µεταβολής είναι ο αριθµός f’(x0). Εάν ζητείται ο ρυθµός µεταβολής 

όταν y=y0, τότε από την εξίσωση y0=f(x0) βρίσκουµε την τιµή του x0 

και στη συνέχεια το f’(x0).  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 243, Άσκηση Α΄ 1, Άσκηση Α΄ 2.  

2. Εάν δίνεται µία εξίσωση που συνδέει τα µεγέθη y και x και ζητείται το 

y0’, τότε παραγωγίζουµε ως προς x τις συναρτήσεις των δύο µελών και 

αφού αντικαταστήσουµε τα x, y µε x0, y0 αντίστοιχα, λύνουµε ως προς 

y0’. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 245, Άσκηση Β΄ 8.  

Παρατήρηση : Θετικός ρυθµός µεταβολής σηµαίνει αύξηση των τιµών της 

συνάρτησης και θετικό πρόσηµο στην f’(x), ενώ αρνητικός ρυθµός 

µεταβολής σηµαίνει µείωση των τιµών της συνάρτησης και αρνητικό 

πρόσηµο στην f’(x).  
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Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ 

 ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

1. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=x3-3x2+2x+1.  

 α) Να βρεθεί η εφαπτόµενη της Cf η οποία είναι κάθετη στην ευθεία η : 

x+11y+17=0. 

 β) Να βρεθεί η εφαπτόµενη της Cf η οποία είναι παράλληλη στην ευθεία ζ 

: x+y-2009=0. 

 γ) Να βρεθεί η εφαπτόµενη της Cf η οποία διέρχεται από το σηµείο    

Α(3, 7).  

2. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=xlnx-αx. 

 α) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόµενης της Cf στο σηµείο της         

Α(1, f(1)). 

 β) Να δειχθεί ότι η εφαπτόµενη του ερωτήµατος α) διέρχεται από 

σταθερό σηµείο καθώς το α µεταβάλλεται στο ℜℜℜℜ .  

3. ∆ίνονται οι συναρτήσεις 
1x

1βx)1α(x
)x(f

2

++++

++++++++++++++++
====   και 

x

2x
)x(g

++++
====  των οποίων οι γραφικές παραστάσεις τέµνονται σε σηµείο 

Α της ευθείας x=1.  

 α) Να δειχθεί ότι α+β=3. 

 β) Εάν οι Cf, Cg έχουν στο σηµείο Α κοινή εφαπτόµενη, να δειχθεί ότι 

α=β-11 και να βρεθούν τα α, β. 

4. ∆ίνονται οι συναρτήσεις λ
x

32
x)x(f

2
2 ++++++++====  και 16λx)x(g 2 ++++++++−−−−====  

µε λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 α) Να βρεθούν τα κοινά σηµεία Α και Β των Cf, Cg. 

 β) Να δειχθεί ότι οι Cf, Cg έχουν κοινή εφαπτόµενη στα σηµεία Α και Β. 

 γ) Εάν το λ διατρέχει το ℜℜℜℜ , να δειχθεί ότι τα σηµεία Α και Β κινούνται σε 

δύο παράλληλες ευθείες. 

5. ∆ίνεται µία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε x)1x(fxx)x(f 2 ++++−−−−≤≤≤≤≤≤≤≤−−−−  για 

κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να δειχθεί ότι f(x)=x2+x για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 β) Εάν Μ τυχαίο σηµείο της ευθείας 
2

1
y −−−−====  µε τετµηµένη γ και ΜΑ µία 
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εφαπτόµενη από το Μ προς τη Cf στο σηµείο Α(α, f(α)), να δειχθεί ότι 

α2-γ=2αγ+
2

1
.  

6. ∆ίνεται µία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  η οποία είναι γνησίως µονότονη και 

ικανοποιεί τις σχέσεις : 2)yx(f)y)x(f(f ++++++++====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈y,x  

και )1x2(f)x(f 2 −−−−≥≥≥≥  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να βρεθεί το είδος µονοτονίας της f. 

 β) Να δειχθεί ότι f(x)=x+f(0). 

 γ) Να δειχθεί ότι f(x)=x+2. 

 δ) Να εξετασθεί εάν η Cf εφάπτεται της Cg µε g(x)=lnx+3. 

7. ∆ίνονται οι συναρτήσεις 
x

1x
xα)x(f

−−−−
++++====  και 

αx)βα4(x2)x(g 2 ++++++++++++====  µε α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να βρεθεί η εξίσωση εφαπτόµενης (ε) της Cf στο σηµείο Α(1, 1). 

 β) Να δειχθεί ότι α=1. 

 γ) Να βρεθεί η τιµή του β ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ώστε η (ε) να εφάπτεται και στη Cg. 

8. ∆ίνονται οι συναρτήσεις )1xln(2)x(f −−−−++++====  και )1xln(2)x(g −−−−−−−−==== .  

 α) Να βρεθούν τα κοινά σηµεία των Cf και Cg. 

 β) Να βρεθούν η µονοτονία και τα σύνολα τιµών των f και g. 

 γ) Να δειχθεί ότι οι Cf και Cg στα σηµεία µε την ίδια τεταγµένη, έχουν 

κάθετες εφαπτόµενες. 

9. Ο πληθυσµός N(t) µίας πόλης είναι συνάρτηση του χρόνου t και αυξάνεται 

µε ρυθµό ανάλογο προς τον αριθµό των κατοίκων. Εάν σε 50 χρόνια ο 

πληθυσµός της πόλης είναι διπλάσιος του αρχικού, να βρεθεί σε πόσα 

χρόνια θα γίνει τριπλάσιος αυτού. ∆ίνεται ότι 2,2
2ln

3ln
≈≈≈≈ . 

10. Τα έσοδα µία εταιρείας (σε εκατοµµύρια ευρώ /έτος), µεταβάλλονται µε 

ρυθµό 3x2-2x+1, ενώ τα έξοδά της (πάλι σε εκατοµµύρια ευρώ /έτος), µε 

ρυθµό 2x+3, όπου x ο αριθµός των παραγόµενων µονάδων ενός 

προϊόντος σε χιλιάδες τεµάχια. Να βρεθούν τα κέρδη της εταιρείας εάν 

αυξήσει τις πωλήσεις της από τις 5 χιλιάδες στις 6 χιλιάδες τεµάχια. 

11. Ένα αυτοκίνητο Σ ανεβαίνει µία ευθύγραµµη ανηφόρα ΑΒ. Εάν ΑΒ=300m, 

ΒΓ=60m, (ΒΓ είναι η ευθεία του επιπέδου), και η ταχύτητα του 

αυτοκινήτου είναι 45 Km/h, να βρεθεί η ταχύτητα µε την οποία το 

αυτοκίνητο αλλάζει υψόµετρο.
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7. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ROLLE ΚΑΙ 

 ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Α. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
1. Εάν ζητούνται τιµές παραµέτρων ώστε συνάρτηση f να ικανοποιεί το 

θεώρηµα Rolle, τότε οι τιµές προκύπτουν από την απαίτηση της 

αλήθειας και των τριών προϋποθέσεων του θεωρήµατος.  

  Εφαρµογή : Να βρεθούν τα α, β, γ ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ώστε η συνάρτηση 







>>>>−−−−

≤≤≤≤++++
====

1xxγx

1xβxα
)x(f

2
 να ικανοποιεί το θεώρηµα Rolle στο [0,4]. 

 2. Πλήθος Ριζών Εξίσωσης :  

  α) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία εξίσωση ή µία συνάρτηση f έχει µία 

ή δύο ή κ τουλάχιστον ρίζες στο (α, β), τότε εάν δεν εφαρµόζεται 

θεώρηµα Bolzano εφαρµόζουµε το θεώρηµα Rolle σε µία συνάρτηση 

που εάν την παραγωγίσουµε θα προκύψει η συνάρτηση f. 

(Παράγουσα της f). Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται συνήθως 

όταν υπάρχουν παράµετροι στον τύπο της f. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 249, Άσκηση Β΄ 1. 

  β) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία εξίσωση ή µία συνάρτηση f έχει κ 

το πολύ ρίζες στο (α, β), τότε υποθέτουµε ότι η f έχει κ+1 ρίζες 

στο (α, β) και µε διαδοχική εφαρµογή του θεωρήµατος Rolle στα κ 

διαστήµατα των ριζών καταλήγουµε σε άτοπο. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 250, Άσκηση Β΄ 3. 

  γ) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία εξίσωση ή µία συνάρτηση f έχει κ 

ακριβώς ρίζες στο (α, β), τότε συνδυάζουµε τα α) και β). 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 250, Άσκηση Β΄ 7. 

  Παρατηρήσεις : 

1. Εάν η συνάρτηση δεν περιέχει παραµέτρους τότε το πλήθος ριζών 

εξίσωσης αντιµετωπίζεται καλύτερα µε τη µέθοδο της µονοτονίας 

και του συνόλου τιµών. 

2. Στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι τρόποι µε τους οποίους 

εργαζόµαστε για το πλήθος ριζών εξίσωσης ή συνάρτησης :  
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ΠΛΗΘΟΣ ΡΙΖΩΝ ΕΞΙΣΩΣΗΣ - ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Μία τουλάχιστον ρίζα Μία το πολύ ρίζα Μία ακριβώς ρίζα 

1. Προφανής Ρίζα. 

2. Θεώρηµα Bolzano. 

3. ∆είχνουµε ότι το 

 µηδέν ανήκει στο 

 f(A). 

4. Εφαρµόζουµε το 

 θεώρηµα Rolle σε 

 µία παράγουσα της 

 f. (Όταν έχουµε 

 παραµέτρους στον 

 τύπο της f). 

1. ∆είχνουµε ότι η 

 συνάρτηση f είναι 

 γνησίως µονότονη 

 στο δοσµένο 

 διάστηµα. 

2. Υποθέτουµε ότι η 

 συνάρτηση f έχει 

 δύο διαφορετικές 

 ρίζες ρ1, ρ2 και µε 

 εφαρµογή του 

 θεωρήµατος Rolle 

 στο διάστηµα των  

 ριζών καταλήγουµε 

 σε άτοπο. 

Αποτελεί συνδυασµό 

των τρόπων των  

δύο προηγούµενων 

στηλών. Εποµένως 

µπορεί να αποδειχθεί 

µε 8=4Χ2 τρόπους.  

Εάν ζητείται παραπάνω πλήθος ριζών ( δύο ή τρεις ή κ γενικά 

ρίζες), τότε εργαζόµαστε οµοίως σε κ υποδιαστήµατα του αρχικού 

διαστήµατος. 

 3. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ώστε το f’(x0) 

να ικανοποιεί δοσµένη συναρτησιακή σχέση, τότε εφαρµόζουµε το 

θεώρηµα Rolle σε κατάλληλη βοηθητική συνάρτηση.  

  Εφαρµογή : Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο [2, 3] τέτοια ώστε 

f(2)=5 και f(3)=10. Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈   

(2, 3) τέτοιο ώστε f’(x0)=2x0. 

  Βασικές Βοηθητικές Συναρτήσεις για την Εφαρµογή του Θ. Rolle : 

  α) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 τέτοιο 

ώστε f’(x0)=λ, τότε εφαρµόζουµε θεώρηµα Rolle για τη συνάρτηση 

φ(x)=f(x)-λx.  

  β) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 τέτοιο 

ώστε f’(x0)=λx0
ν, τότε εφαρµόζουµε θεώρηµα Rolle για τη 

συνάρτηση φ(x)=f(x)- 1νx
1ν

λ ++++

++++
.  

  γ) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 τέτοιο 
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ώστε κf’(x0)+λf(x0)=0, κ, λ *ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , τότε εφαρµόζουµε θεώρηµα 

Rolle για τη συνάρτηση φ(x)= )x(fe
x

κ

λ

. 

  δ) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 )β,α(∈∈∈∈  

τέτοιο ώστε (x0-λ)f’(x0)=f(x0), λ ]β,α[∉∉∉∉ , τότε εφαρµόζουµε 

θεώρηµα Rolle για τη συνάρτηση φ(x)=
λx

)x(f

−−−−
. 

  ε) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 0≠≠≠≠  τέτοιο 

ώστε x0f’(x0)=λf(x0), τότε εφαρµόζουµε θεώρηµα Rolle για τη 

συνάρτηση φ(x)= λx

)x(f
. 

  στ) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 τέτοιο 

ώστε (λ-x0)f’(x0)=f(x0), τότε εφαρµόζουµε θεώρηµα Rolle για τη 

συνάρτηση φ(x)=(x-λ)f(x). 

 4. Γεωµετρική Ερµηνεία του Θεωρήµατος Rolle : Εάν ζητείται να 

δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε η 

εφαπτόµενη της Cf στο σηµείο (x0, f(x0)) να είναι παράλληλη στον 

άξονα x’x, τότε εφαρµόζουµε το θεώρηµα Rolle για τη συνάρτηση f στο 

[α, β].  

 5. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈ (α, β) 

τέτοιο ώστε το f’(x0) να ικανοποιεί δοσµένη αριθµητική ισότητα ή 

ανίσωση,  τότε εφαρµόζουµε θεώρηµα µέσης τιµής για τη συνάρτηση f 

στο [α, β].  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 250, Άσκηση Β΄ 5. 

 6. Γεωµετρική Ερµηνεία του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής : Εάν ζητείται 

να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε η 

εφαπτόµενη της Cf στο σηµείο (x0, f(x0)) να είναι παράλληλη σε 

δοσµένη ευθεία, τότε εφαρµόζουµε το θεώρηµα Μέσης Τιµής για τη 

συνάρτηση f στο [α, β].  

 Εφαρµογή : Έστω f συνάρτηση παραγωγίσιµη στο [1, 2] τέτοια ώστε 

f(2)=f(1)+3. Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈ (1, 2) 

τέτοιο ώστε η εφαπτόµενη της Cf στο σηµείο (x0, f(x0)) να είναι 

παράλληλη στην ευθεία y=3x+12. 

 7. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχουν x1, x2,…,xκ τέτοια ώστε τα f’(x1), 

f’(x2),…,f’(xκ) να ικανοποιούν δοσµένη σχέση, τότε χωρίζουµε το 
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δοσµένο διάστηµα [α, β] σε κ ισοµήκη διαστήµατα και εφαρµόζουµε κ 

φορές το θεώρηµα µέσης τιµής για τη συνάρτηση f.  

 Εφαρµογή : Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο [α, β] µε f(α)=α και 

f(β)=β. Να δειχθεί ότι υπάρχουν x1, x2 ∈∈∈∈ (α, β) µε 21 xx ≠≠≠≠  τέτοια 

ώστε  2)x('f)x('f 21 ====++++ .  

8. Απόδειξη Ανισοτήτων µε τη βοήθεια του θ. Μέσης Τιµής :  

 α) Εάν ζητείται να δειχθεί ανίσωση της µορφής )x(g)x(f ≤≤≤≤  ή 

)x(g)x(f ≥≥≥≥  ή απλή αριθµητική ανίσωση ή απλή ανίσωση µε µία 

µεταβλητή, τότε θεωρούµε τη συνάρτηση h(x)=f(x)-g(x) και 

εφαρµόζουµε το θεώρηµα µέσης τιµής στο διάστηµα [ρ, x] ή στο  

[x, ρ] όπου ρ η προφανής ρίζα της εξίσωσης h(x)=0. (Όµοια για τις 

άλλες περιπτώσεις). 

  Εφαρµογή : Να δειχθεί ότι ex≥≥≥≥ ex για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 β) Εάν ζητείται να δειχθεί ανίσωση της µορφής )x(φ)x(g)x(h ≤≤≤≤≤≤≤≤  

ή διπλή ανίσωση µε δύο µεταβλητές ή διπλή αριθµητική ανίσωση, 

τότε προσπαθούµε να εµφανίσουµε το λόγο µεταβολής στο κέντρο 

της ανίσωσης και εφαρµόζουµε το θεώρηµα µέσης τιµής για τη 

συνάρτηση που διακρίνεται στο λόγο µεταβολής. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 249, Άσκηση Α΄ 3. 

 Παρατήρηση : Η επίλυση ανισοτήτων αντιµετωπίζεται καλύτερα µε τις 

µεθόδους µονοτονίας και ακρότατων. 

9. Συνδυασµός εφαρµογής θ. Rolle και θ. Μέσης Τιµής :  

 Εφαρµογή : Έστω συνάρτηση f δύο φορές παραγωγίσιµη στο [α, β] µε 

f(α)=0 και f(β)= )
2

βα
(f2

++++
. Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον 

x0 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε f’’(x0)=0. 

10. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι συνάρτηση f είναι σταθερή τότε δείχνουµε 

ότι η συνάρτηση είναι συνεχής και ότι η f’(x) είναι ίση µε µηδέν για 

κάθε x στο δοσµένο διάστηµα. (Η πρόταση εφαρµόζεται µόνο σε 

διάστηµα και όχι σε ένωση διαστηµάτων). 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 256, Άσκηση Α΄ 1, Σελ. 257 

Άσκηση Β’  1. 

11. Εάν οι συναρτήσεις f’ και f ικανοποιούν δοσµένη συναρτησιακή σχέση 

και ζητείται να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f, τότε προσπαθούµε 
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να εµφανίσουµε ισότητα παραγώγων µέσω της οποίας θα προκύψει ο 

τύπος της f. (Η σταθερά ή οι σταθερές που θα εµφανισθούν, θα 

προσδιορισθούν από κάποιες αρχικές συνθήκες που θα έχουν δοθεί). 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 252, Εφαρµογή. 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ROLLE ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ 

 ΤΙΜΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

1. ∆ίνεται η δύο φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση f : [0, 2] ℜℜℜℜ→→→→  µε f(1)=0 

και f(2)=-f(0).  

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x1 ∈∈∈∈ (0, 1) τέτοιο ώστε 

f’(x1)=f(2). 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x2 ∈∈∈∈ (0, 2) τέτοιο ώστε 

f’’(x2)=0. 

2. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ ),0(:f  για την οποία ισχύει ότι είναι δύο 

φορές παραγωγίσιµη στο ),0( ∞∞∞∞++++  και f’’(x)>0 για κάθε ),0(x ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ . 

Μία ευθεία που διέρχεται από το σηµείο (0, 0) τέµνει τη Cf στα σηµεία 

Α(α, f(α)) και Β(β, f(β)) µε 0<α<β. 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση g µε g(x)=
x

)x(f
, x>0 ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις του θεωρήµατος Rolle στο [α, β]. 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχει µοναδικό x0>0 τέτοιο ώστε η εφαπτόµενη της 

Cf στο σηµείο Μ(x0, f(x0)) να διέρχεται από το σηµείο (0, 0).  

3. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : [α, β] ℜℜℜℜ→→→→   µε f(α)=α και f(β)=β.  

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχει εφαπτόµενη της Cf παράλληλη στην ευθεία 

y=x+7. 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε 

2

βα
)x(f 0

++++
==== . 

γ) Να δειχθεί ότι υπάρχουν x1, x2 ∈∈∈∈ (α, β) µε 21 xx ≠≠≠≠  τέτοια ώστε  

2
)x('f

1

)x('f

1

21

====++++ .  

4. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση f : [α, β] ℜℜℜℜ→→→→   για την 

οποία ισχύουν ότι f(α)=β, f(β)=α και f’’(x)>0 για κάθε ∈∈∈∈x  [α, β]. 

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε 

00 x)x(f ==== . 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχουν x1, x2 ∈∈∈∈ (α, β) µε 21 xx ≠≠≠≠  τέτοια ώστε  

1)x('f)x('f 21 ==== . 

 γ) Να δειχθεί ότι xβα)x(f −−−−++++≤≤≤≤  για κάθε ∈∈∈∈x  [α, β]. 
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5. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f στο ℜℜℜℜ  µε f(0)=α και f’(x)=βf(x) για 

κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  και α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση g(x)=f(x)e-βx , x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  είναι σταθερή. 

 β) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f.  

6. Έστω το πολυώνυµο Ρ(x) µε συντελεστές στο ℜℜℜℜ  για το οποίο ισχύει ότι : 

Ρ(0)<0, Ρ(1)>0, Ρ(2)<0 και Ρ(3)>0.  

 α) Να δειχθεί ότι η εξίσωση P(x)=0 έχει τρεις τουλάχιστον ρίζες στο ℜℜℜℜ . 

 β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση P’(x)=0 έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο ℜℜℜℜ . 

 γ) Να δειχθεί ότι η εξίσωση P’’(x)=0 έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο ℜℜℜℜ . 

 δ) Να δειχθεί ότι η εξίσωση P’(x)=P(x) έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο 

ℜℜℜℜ . 

7. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε f(0)=1 και τέτοια ώστε 

f(x)f’(x)-f2(x)=xe2x για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

 β) Να βρεθεί το f(A). 

8. Έστω οι παραγωγίσιµες συναρτήσεις f, g στο ),0( ∞∞∞∞++++  µε f(1)=g(1)=0 

και f’(x)=-eg(x), g’(x)=-ef(x) για κάθε x>0. 

 α) Να δειχθεί ότι οι συναρτήσεις f, g είναι δύο φορές παραγωγίσιµες στο 

),0( ∞∞∞∞++++ . 

 β) Να δειχθεί ότι f(x)=g(x) για κάθε x>0. 

 γ) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

9. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε f(0)=1 και τέτοια ώστε 

(f’(x)+f(x))e2x=f(x)-f’(x) για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . Να βρεθεί ο τύπος της 

συνάρτησης f. 

10. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f στο [α, β], α>0 µε f’ συνεχή στο      

[α, β] και γ∈∈∈∈(α, β) τέτοιο ώστε f(x)<0 στο (α, γ) και f(x)>0 στο (γ, β) 

καθώς και f(α)=f(β)=0.  

 α) Να δειχθεί ότι f(γ)=0. 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0∈∈∈∈(α, β) τέτοιο ώστε 

x0(f’(x0))
ν=f(x0) όπου ν άρτιος θετικός ακέραιος. 

 γ) Εάν η εφαπτόµενη της Cf στο σηµείο Μ(x0, f(x0)) διέρχεται από το 

σηµείο (0, 0) να δειχθεί ότι η εφαπτόµενη σχηµατίζει µε τον άξονα x’x 

γωνία 0ο ή 45ο και στη συνέχεια να βρεθεί το x0 όταν η γωνία είναι ίση 

µε 0ο. 
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11. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση f στο ℜℜℜℜ   µε f(α)=f(β)=0, 

α<0<β. 

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχουν x1, x2 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοια ώστε  

)x('fx)x(f)x('fx)x(f 222111 ++++====++++ . 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχουν ρ1, ρ2 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοια ώστε  

0)ρ(''fρ)ρ('f)ρ('f 2221 ====++++++++ .  

12. ∆ίνεται το πολυώνυµο 01
1ν

1ν
ν

ν αxα...xαxα)x(P ++++++++++++==== −−−−
−−−−  µε 

να , 0α0 ≠≠≠≠ , *Nν ∈∈∈∈ , ν>2 και το πολυώνυµο 

xαx))x(P(P)x(P)x(H 0
2 ++++−−−−−−−−==== , ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . Επίσης δίνεται ότι 

0)0(H ==== .  

 α) Να δειχθεί ότι 0)α(H 0 ==== . 

 β) Να δειχθεί ότι η πολυωνυµική συνάρτηση Ρ(x) δεν είναι 1-1 

συνάρτηση. 

 γ) Να δειχθεί ότι η εξίσωση 0αx2))]x(P('P1)[x('P −−−−====−−−−  έχει µία 

τουλάχιστον ρίζα στο ℜℜℜℜ .  

13. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση f στο ℜℜℜℜ   µε f’’ γνησίως 

αύξουσα και θετική για κάθε ∈∈∈∈x  [0, 5]. Επίσης ισχύει ότι 

)0('f)5(f)1(f)3('f)4(f)2(f ++++++++====++++++++ . 

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχουν ξ1 ∈∈∈∈ (1, 2) και ξ2 ∈∈∈∈ (4, 5) τέτοια ώστε 

)ξ('f)1(f)2(f 1++++====  και )ξ('f)4(f)5(f 2++++==== . 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχουν x1 ∈∈∈∈ (0, 2) και x2 ∈∈∈∈ (3, 5) τέτοια ώστε 

)x(''f)3ξ()x(''fξ 2211 −−−−==== . 

 γ) Να δειχθεί ότι ξ1 και ξ2 απέχουν απόσταση µικρότερη του 3. 

14. Έστω συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  για την οποία ισχύει ότι 

)ωx(f)y(f)ωy(f)x(f)ωyx(f2 ++++++++++++====++++++++  για κάθε x, y, ω ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να δειχθεί ότι )y(f)x(f)yx(f ====++++  για κάθε x, y ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 β) Εάν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο x0=0 µε f(0)=1 τότε :  

  i) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ . 

  ii) Εάν f’(0)=1 να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

15. ∆ίνεται η συνεχής συνάρτηση f : [α, β] ℜℜℜℜ→→→→  που είναι παραγωγίσιµη στο 

(α, β) και ισχύει ότι 1)x('f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x  (α, β), f(α)=α και f(β)=β. 

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχουν ξ1 ∈∈∈∈ (α, x) και ξ2 ∈∈∈∈ (x, β) τέτοια ώστε 

)αx)(ξ('fα)x(f 1 −−−−====−−−−  και )βx)(ξ('fβ)x(f 2 −−−−====−−−− . 
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 β) Να δειχθεί ότι f(x)=x για κάθε ∈∈∈∈x  [α, β]. 

16. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση f µε συνεχή f’’ στο διάστηµα 

[0, 1], για την οποία ισχύει ότι f’(0)=1 και f’(1)=-1. Οι εφαπτόµενες της 

Cf στα σηµεία Α(0, f(0)) και Β(1, f(1)) τέµνονται στο σηµείο Γ(
2

1
, y0).  

 α) Να δειχθεί ότι f(0)=f(1). 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 στο (0, 1) τέτοιο ώστε 

f’(x0)=2x0-1. 

 γ) Να δειχθεί ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον x1, x2 στο (0, 1) µε x1<x2 

τέτοια ώστε f’’(x1)f’’(x2)=4. 

 δ) Εάν υπάρχει ρ στο (0, 1) µε f’(ρ)>1, να δειχθεί ότι η εξίσωση f’’(x)=0 

έχει τουλάχιστον µία ρίζα στο (0, 1).
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8. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 

 ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
Α. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
1. Εάν ζητείται η µονοτονία µίας συνάρτησης τότε βρίσκουµε την πρώτη 

παράγωγο, τις ρίζες της πρώτης παραγώγου, εάν υπάρχουν, και τα 

διαστήµατα στα οποία η πρώτη παράγωγος γίνεται θετική ή αρνητική. 

Τότε µε την προϋπόθεση της συνέχειας της f έχουµε αντίστοιχα ότι η 

f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα στα προαναφερόµενα 

διαστήµατα.  

 Παρατηρήσεις :  

 1. Η µονοτονία δεν διατηρείται στην ένωση διαστηµάτων. (π.x.  

f(x)=-1/x).  

 2. Εάν συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο (α, β] και γνησίως 

µονότονη (µε το ίδιο είδος µονοτονίας) στο [β, γ) και f συνεχής στο 

x0=β, τότε η µονοτονία διατηρείται στο σύνολο (α, β]∪∪∪∪ [β, γ)=  

=(α, γ). 

 3. Εάν η f’ διατηρεί σταθερό πρόσηµο σε ένα διάστηµα εκτός 

πεπερασµένου ή άπειρου πλήθους σηµείων στα οποία µηδενίζεται, 

αλλά τα σηµεία αυτά δεν συνιστούν διάστηµα και είναι συνεχής σε 

αυτά τα σηµεία, τότε η συνάρτηση διατηρεί το ίδιο είδος µονοτονίας 

σε όλο το διάστηµα. (π.x. f(x)=(x-1)3). 

 4. Εάν η συνάρτηση είναι πολλαπλού τύπου και ζητείται η µονοτονία 

της, τότε στα σηµεία αλλαγής τύπου ενδιαφέρει µόνο η συνέχεια και 

όχι η παραγωγισιµότητα. 

 5. Εάν δεν µπορεί να βρεθεί το πρόσηµο της πρώτης παραγώγου, τότε 

προχωρούµε στην εύρεση παραγώγων ανωτέρας τάξεως. Έτσι εάν 

για παράδειγµα διαπιστώσουµε ότι f’’(x)>0 για κάθε ∈∈∈∈x  ∆ τότε η 

συνάρτηση f’ είναι γνησίως αύξουσα στο ∆. Άρα εάν ξ σηµείο του ∆ 

τέτοιο ώστε f’(ξ)=0 τότε f’(x)>f’(ξ)=0 για x>ξ ενώ f’(x)<f’(ξ)=0 

για x<ξ. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 256, Άσκηση Α΄ 2, Άσκηση Α’  3, 

Άσκηση Α΄ 4. 

  Εφαρµογή : Να µελετηθεί ως προς τη µονοτονία η συνάρτηση 
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f(x)=ex-1-x-
2

x2

, ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 2. Για την εύρεση του συνολικού συνόλου τιµών µίας συνάρτησης, 

βρίσκουµε τα επιµέρους σύνολα τιµών και στη συνέχεια παίρνουµε την 

ένωση αυτών των συνόλων.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 256, Άσκηση Α΄ 5, Άσκηση Α’  6. 

  3. Πλήθος Ριζών Εξίσωσης :  

  α) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία εξίσωση ή µία συνάρτηση f έχει µία 

ή δύο ή κ τουλάχιστον ρίζες στο (α, β), τότε αποδεικνύουµε ότι το 

µηδέν ανήκει στα κ επιµέρους σύνολα τιµών που έχουµε βρει.  

  β) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία εξίσωση ή µία συνάρτηση f έχει κ 

το πολύ ρίζες στο (α, β), τότε αποδεικνύουµε ότι η συνάρτηση f 

είναι γνησίως µονότονη σε κάθε ένα από τα κ υποδιαστήµατα που 

έχουµε χωρίσει το (α, β).  

  γ) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία εξίσωση ή µία συνάρτηση f έχει κ 

ακριβώς ρίζες στο (α, β), τότε συνδυάζουµε τα α) και β). 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 257, Άσκηση Β΄ 5. 

  Παρατήρηση : Ισχύουν οι δύο ακόλουθες προτάσεις όταν η συνάρτηση 

f είναι πολυωνυµική : 

  Πρόταση 1 : Εάν ρ ρίζα του πολυωνύµου f(x) µε πολλαπλότητα κ>1, 

τότε το ρ είναι ρίζα της f’(x) µε πολλαπλότητα (κ-1). 

  Απόδειξη : Έστω ρ ρίζα του f(x) µε πολλαπλότητα κ>1. Τότε f(x)= 

=(x-ρ)κΠ(x) όπου Π(ρ) ≠≠≠≠ 0. Έτσι f’(x)=κ(x-ρ)κ-1Π(x)+(x-ρ)κΠ’(x)= 

=(x-ρ)κ-1[κΠ(x)+(x-ρ)Π’(x)]. Τότε f’(ρ)=0 και κΠ(ρ)+(ρ-ρ)Π’(x)= 

=κΠ(ρ) ≠≠≠≠ 0. Άρα ρ ρίζα της f’(x) µε πολλαπλότητα (κ-1). 

  Πρόταση 2 : Εάν ρ ρίζα του πολυωνύµου f’(x) µε πολλαπλότητα     

(κ-1), κ>1 και ρ ρίζα του πολυωνύµου f(x) τότε το ρ είναι ρίζα του 

πολυωνύµου f(x) µε πολλαπλότητα κ. 

  Απόδειξη : Έστω ότι το ρ είναι ρίζα του πολυωνύµου f(x) µε 

πολλαπλότητα λ. Τότε σύµφωνα µε την πρόταση 1 το ρ θα είναι ρίζα 

του πολυωνύµου f’(x) µε πολλαπλότητα (λ-1). Εποµένως πρέπει      

κ-1=λ-1 και έτσι κ=λ. Άρα το ρ είναι ρίζα του πολυωνύµου f(x) µε 

πολλαπλότητα κ. 

  Εφαρµογή :  

  α) Να βρεθεί το πλήθος των πραγµατικών ριζών της εξίσωσης      
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x3-3x+2=0. 

  β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση x3+x2+λx+1=0 µε λ>
3

1
 έχει µοναδική 

πραγµατική ρίζα η οποία είναι και απλή. 

 4. Εάν ζητείται να βρεθεί τιµή παραµέτρου ώστε συνάρτηση f να είναι 

γνησίως µονότονη σε δοσµένο διάστηµα, τότε βρίσκουµε την f’, η οποία 

συνήθως προκύπτει τριώνυµο, και στη συνέχεια επιλέγουµε 

περιπτώσεις για τη διακρίνουσα ανάλογα µε τις τιµές της παραµέτρου 

και εξετάζουµε σε κάθε περίπτωση τη µονοτονία της συνάρτησης. (∆εν 

απαιτούµε η f’ να έχει συγκεκριµένο πρόσηµο διότι δεν ισχύει το 

αντίστροφο του θεωρήµατος της µονοτονίας). 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 257, Άσκηση Β΄ 6. 

 5. Οι θέσεις πιθανών τοπικών ακρότατων µίας συνεχούς συνάρτησης f 

σε διάστηµα ∆ αναζητούνται στα παρακάτω σηµεία : 

  α) Στα κρίσιµα σηµεία της f, δηλαδή : 

   i) Στα στάσιµα σηµεία του ∆ τα οποία είναι τα εσωτερικά σηµεία 

του ∆ στα οποία µηδενίζεται η f’(x), και 

   ii) Στα εσωτερικά σηµεία του ∆ στα οποία η συνάρτηση f δεν είναι 

παραγωγίσιµη (αλλά βέβαια συνεχής). 

  β) Στα άκρα του ∆ εφόσον το διάστηµα ∆ είναι κλειστό. 

  Έτσι, για να µελετήσουµε µία συνεχή συνάρτηση f ως προς τα 

ακρότατα σε ένα διάστηµα ∆, βρίσκουµε τα κρίσιµα σηµεία της f, τις 

λύσεις (εάν υπάρχουν) της εξίσωσης f’(x)=0, το πρόσηµο της f’ και 

κάνουµε πίνακα µεταβολών.  Τότε εάν x0 κρίσιµο σηµείο της f και 

εκατέρωθεν αυτού η f’ αλλάζει πρόσηµο από + σε -, το f(x0) αποτελεί 

τοπικό µέγιστο, ενώ εάν η f’ αλλάζει πρόσηµο από - σε +, το f(x0) 

αποτελεί τοπικό ελάχιστο. Εάν το διάστηµα ∆ είναι κλειστό τότε 

βρίσκουµε και τις τιµές της f στα άκρα του διαστήµατος. Η µεγαλύτερη 

τιµή αποτελεί το ολικό µέγιστο της f, ενώ η µικρότερη τιµή αποτελεί το 

ολικό ελάχιστο της f. Για την εύρεση των ολικών ακρότατων θα 

βρίσκουµε το σύνολο τιµών της f στο διάστηµα ∆.  

  Εάν η f’ διατηρεί σταθερό πρόσηµο σε ανοικτό διάστηµα (α, β), τότε η 

συνάρτηση f  δεν παρουσιάζει ακρότατα στο διάστηµα αυτό.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 268, Άσκηση Α΄ 3, Άσκηση Α΄ 4. 

 Για την εύρεση των τοπικών ακρότατων µπορούµε να εργασθούµε και 
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µε το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου. Βρίσκουµε τις ρίζες της f’ 

(εάν υπάρχουν) και τη δεύτερη παράγωγο f’’. Έτσι εάν f’(ρ)=0 και 

f’’(ρ)>0 έχουµε τοπικό ελάχιστο το f(ρ), ενώ εάν f’’(ρ)<0 έχουµε 

τοπικό µέγιστο το f(ρ).  

 Εφαρµογή : Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης  

f(x)=x3-12x2+36x-25. 

 6. Εφαρµογές του θεωρήµατος Fermat :  

  α) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία συνάρτηση f δεν παρουσιάζει 

ακρότατα, τότε υποθέτουµε x0 σηµείο στο οποίο η συνάρτηση f 

παρουσιάζει ακρότατο, παραγωγίζουµε τη συνθήκη που ικανοποιεί 

η συνάρτηση f, αντικαθιστούµε όπου x το x0 και µε τη χρήση της 

σχέσης f’(x0)=0 καταλήγουµε σε άτοπο.  Ένας άλλος τρόπος είναι 

να αποδείξουµε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο 

πεδίο ορισµού της.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 269, Άσκηση Β΄ 4. 

 β) Εάν δίνεται ανισοτική σχέση µε ≥≥≥≥  ή ≤≤≤≤  που αληθεύει για κάθε x σε 

ένα διάστηµα ∆ και ζητείται να βρεθεί τιµή παραµέτρου ή τιµή 

συνάρτησης σε κάποιο σηµείο ή τιµή πρώτης παραγώγου σε κάποιο 

σηµείο, τότε µεταφέρουµε όλους τους όρους της ανίσωσης στο 1ο 

µέλος και το θεωρούµε συνάρτηση. Αναζητούµε κάποιο σηµείο x0 

για το οποίο η συνάρτηση του 1ου µέλους µηδενίζεται. Έτσι η 

συνάρτηση του 1ου µέλους παρουσιάζει στο x0 ολικό ακρότατο άρα 

και τοπικό. Εποµένως λόγω θεωρήµατος Fermat θα έχουµε ότι 

f’(x0)=0. Από την τελευταία ισότητα προκύπτει το ζητούµενο. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 292, Γενικές Ασκήσεις 7. 

 γ) Εάν ζητείται να βρεθούν τιµές παραµέτρων ώστε συνάρτηση f να 

παρουσιάζει τοπικά ακρότατα στα σηµεία x1, x2,…,xκ, τότε 

απαιτούµε f’(x1)=f’(x2)=…=f’(xκ)=0. Από τις συνθήκες αυτές 

βρίσκουµε τις τιµές των παραµέτρων και στη συνέχεια 

επαληθεύουµε µε πίνακα µεταβολών ότι πράγµατι στα σηµεία αυτά 

έχουµε θέσεις τοπικών ακρότατων. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 268, Άσκηση Α΄ 5. 

 7. Απόδειξη Ανισοτήτων :  

  α) Μέθοδος Μονοτονίας : Εάν ζητείται να δειχθεί ανίσωση της 
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µορφής f(x)>g(x) (ή f(x)<g(x)) για κάποια x, θεωρούµε τη 

συνάρτηση h(x)=f(x)-g(x) στο πραγµατικό πεδίο ορισµού της και 

µελετάµε τη µονοτονία της. Έτσι εάν για παράδειγµα η συνάρτηση h 

είναι γνησίως αύξουσα και ρ σηµείο τέτοιο ώστε h(ρ)=0, τότε για 

x>ρ θα έχουµε ότι h(x)>h(ρ) ή f(x)-g(x)>0 ή τελικά f(x)>g(x) για 

x>ρ.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 269, Άσκηση Β΄ 3. 

 β) Μέθοδος Ακρότατων : Εάν ζητείται να δειχθεί ανίσωση της 

µορφής )x(g)x(f ≥≥≥≥  (ή )x(g)x(f ≤≤≤≤ ) για κάποια x, τότε θεωρούµε 

τη συνάρτηση h(x)=f(x)-g(x) και τη µελετάµε ως προς τα ακρότατα 

στο διάστηµα που δίνεται. Έτσι εάν για παράδειγµα η συνάρτηση h 

παρουσιάζει στο x0=ρ ολικό ελάχιστο το h(ρ)=0, θα πάρουµε ότι 

)ρ(h)x(h ≥≥≥≥  ή 0)x(h ≥≥≥≥  ή τελικά )x(g)x(f ≥≥≥≥  για κάθε x στο 

διάστηµα που δίνεται.  

 Εφαρµογή : Να δειχθεί ότι lnx≤≤≤≤ x-1 για κάθε x>0. 

8. Προβλήµατα µε Ακρότατα : Εκφράζουµε όλες τις µεταβλητές του 

προβλήµατος συναρτήσει µόνο µίας άγνωστης µεταβλητής (έστω x) και 

στη συνέχεια κατασκευάζουµε, από τα δεδοµένα του προβλήµατος, τη 

συνάρτηση για την οποία θα αναζητήσουµε ακρότατο. Ιδιαίτερη 

προσοχή χρειάζεται στο πεδίο ορισµού της συνάρτησης που θεωρούµε.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 268, Άσκηση Α΄ 7, Άσκηση Α΄ 8, 

Άσκηση Α΄ 9, Άσκηση Α΄ 10, Σελίδα 270, Άσκηση Β΄ 7, Άσκηση Β΄ 8, 

Άσκηση Β΄ 9, Άσκηση Β΄ 10. 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ 

 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

1. α) Να δειχθεί ότι 1xe x ++++≥≥≥≥  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  και 1xxln −−−−≤≤≤≤  για κάθε 

x>0. 

 β) Να δειχθεί ότι eπ>πe.  

2. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=x4+4x+13, ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να βρεθεί το ελάχιστο της συνάρτησης f. 

 β) Να λυθεί η εξίσωση 10)
β

2
(f ==== , *β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 γ) Να υπολογισθούν τα α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈  για τα οποία ισχύει ότι 

(13β4+8β3+16)(α4+4α+13)=100β4. 

3. Έστω το πολυώνυµο Ρ(x)=x100+αx+β µε α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈  το οποίο έχει 

παράγοντα το πολυώνυµο Q(x)=(x-1)2.  

 α) Να δειχθεί ότι β=99 και α=-100. 

 β) Να δειχθεί ότι 0)x(P ≥≥≥≥  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 γ) Εάν κΡ(x)+λP’(x) 0≥≥≥≥  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x , να βρεθούν τα κ, λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 δ) Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόµενων της Cf που διέρχονται από 

την αρχή των αξόνων. 

4. Έστω η συνάρτηση f : (0, ∞∞∞∞++++ ) ℜℜℜℜ→→→→   µε τύπο f(x)=x2+e2-λlnx, λ>2 για 

την οποία ισχύει ότι 0)x(f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x (0, ∞∞∞∞++++ ). 

 α) Να βρεθεί η µεγαλύτερη τιµή που µπορεί να πάρει το λ. 

 β) Ένα κινητό κινείται πάνω στη Cf. Τη χρονική στιγµή που το κινητό 

διέρχεται από το σηµείο Α(1, f(1)), η τεταγµένη του ελαττώνεται µε 

ρυθµό (2λ-4) µονάδες/sec. Να βρεθεί εκείνη τη χρονική στιγµή ο 

ρυθµός µεταβολής της τετµηµένης του κινητού. 

5. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση f :[1, 4] ℜℜℜℜ→→→→  µε 

f(2)<f(1)<f(4)<f(3). 

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχουν x1, x2 στο (1, 4) µε 21 xx ≠≠≠≠ , τέτοια ώστε 

)x(f)x(f)x(f 21 ≤≤≤≤≤≤≤≤  για κάθε ∈∈∈∈x  [1, 4]. 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 στο (1, 4) τέτοιο ώστε 

f’’(x0)=0. 

6. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι : 

x)x(f3)x(f3 ====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  
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 α) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς το πρόσηµο και τη µονοτονία. 

 β) Εάν 0<α<β να δειχθεί ότι 
αβ

)α(f)β(f

α

)α(f

−−−−
−−−−

>>>> . 

7. Έστω η συνάρτηση f : (0, ∞∞∞∞++++ ) ℜℜℜℜ→→→→  µε τύπο 
x

xln1
)x(f

++++
==== . 

 α) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. 

 β) Εάν x, y >0, να δειχθεί ότι 1
xy

ylnxln1
≤≤≤≤

++++++++
. 

8. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιµη συνάρτηση f:[α, β] ℜℜℜℜ→→→→  µε f(α)=β, 

f(β)=α και f’’(x)>0 για κάθε x στο [α, β]. 

 α) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 στο (α, β) τέτοιο ώστε 

f(x0)=x0. 

 β) Να δειχθεί ότι υπάρχουν x1, x2 στο (α, β) µε 21 xx ≠≠≠≠ , τέτοια ώστε 

f’(x1)f’(x2)=1. 

 γ) Να δειχθεί ότι xβα)x(f −−−−++++≤≤≤≤  για κάθε ∈∈∈∈x  [α, β]. 

9. Έστω το πολυώνυµο Ρ(x)=x4-4x+15, ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να βρεθεί το σύνολο τιµών Ρ(Α) του Ρ(x). 

 β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση P(x)=0 δεν έχει πραγµατικές ρίζες. 

10. Έστω οι πραγµατικοί αριθµοί α, β τέτοιοι ώστε να ισχύει ότι  

4x)4βα(e4 22xα ++++++++++++≥≥≥≥  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να βρεθούν οι τιµές των α, β. 

 β) Για τις τιµές των α, β που βρέθηκαν από το α) ερώτηµα να 

επαληθευθεί η ανίσωση της υπόθεσης. 

11. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : (0, ∞∞∞∞++++ ) ℜℜℜℜ→→→→  για την οποία ισχύει 

ότι 2)x(fxe 2)x(f ++++====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να εκφρασθεί η συνάρτηση f’(x) συναρτήσει µόνο της f(x). 

 β) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία.  

 γ) Να βρεθεί (εάν υπάρχει) ο τύπος της αντίστροφης συνάρτησης f-1.  

12. Έστω οι παραγωγίσιµες συναρτήσεις f, g : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε 0)x(g ≠≠≠≠  και 

xe)x('g)x(f)x(g)x('f ++++====  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να µελετηθεί η συνάρτηση 
)x(g

)x(f
)x(h ====  ως προς τη µονοτονία. 

 β) Να λυθεί η ανίσωση )x(g)x(f)x(g)x(f 22 <<<< . 

13. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε f(0)=1 και      
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f(x)f’(x)-f2(x)=xe2x για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f.  

 β) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της συνάρτησης f. 

14. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε f(x)>0 και 

ef(x)+lnf(x)=x+e για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 α) Να δειχθεί ότι 1)0(f ==== . 

 β) Να εκφρασθεί η συνάρτηση f’ συναρτήσει της f. 

 γ) Να δειχθεί ότι lnx<x<ex για κάθε x>0. 

 δ) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της συνάρτησης f.  

15. Έστω η συνάρτηση f(x)=ax+x µε α>1.  

 α) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. 

 β) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της συνάρτησης f. 

 γ) Να λυθεί η ανίσωση 2x3xαα 22xx2x2

−−−−++++−−−−≤≤≤≤−−−− −−−−−−−− . 

 δ) Να βρεθεί το πλήθος ριζών της εξίσωσης αx=-x. 

16. Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι : 

1xx
2

1
e2)x(f)x(f 2x3 ++++−−−−−−−−====−−−−++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να βρεθεί το f(0). 

 β) Να λυθεί η εξίσωση ex-x-1=0. 

 γ) Να βρεθούν τα κρίσιµα σηµεία της συνάρτησης f. 

 δ) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f δεν έχει τοπικά ακρότατα. 

17. Έστω η συνάρτηση 
2x

xln
)x(f ==== . 

 α) Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f.  

 β) Να δειχθεί ότι e2x xe
2

≥≥≥≥  για κάθε x>0. 

 γ) Εάν ισχύει ότι α2x xα
2

≥≥≥≥  για κάθε x>0, να δειχθεί ότι α=e. 

18. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι : f(x)f’(x)=x για 

κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f.  

 β) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία και να βρεθεί το 

σύνολο τιµών της.
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9. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ 

 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ DE L’ HOSPITAL, ΣΤΙΣ 

 ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ Cf 

 
Α. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
1. Εάν ζητείται να µελετηθεί µία συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα σε 

ένα διάστηµα ∆, τότε εξετάζουµε τη συνέχεια της f στο ∆, βρίσκουµε 

την f’’(x) και λύνουµε τις ανισώσεις f’’(x)>0 και f’’(x)<0 στο ∆. Εάν 

f’’(x)>0 για κάθε εσωτερικό σηµείο του ∆, τότε η συνάρτηση είναι 

κυρτή στο ∆. Εάν f’’(x)<0 για κάθε εσωτερικό σηµείο του ∆, τότε η 

συνάρτηση είναι κοίλη στο ∆. Εάν f’’(x)=0 για κάθε εσωτερικό σηµείο 

του ∆, τότε η συνάρτηση δεν είναι ούτε κυρτή ούτε κοίλη στο ∆. 

 Παρατηρήσεις :  

 1. Η κυρτότητα δεν διατηρείται γενικά στην ένωση διαστηµάτων.  

 2. Εάν η f’’ διατηρεί σταθερό πρόσηµο σε ένα διάστηµα εκτός 

πεπερασµένου ή άπειρου πλήθους σηµείων στα οποία µηδενίζεται, 

αλλά τα σηµεία αυτά δεν συνιστούν διάστηµα και η f’ είναι συνεχής 

σε αυτά τα σηµεία, τότε η συνάρτηση διατηρεί το ίδιο είδος 

κυρτότητας σε όλο το διάστηµα. (π.x. f(x)=(x-1)4). 

 3. Εάν η συνάρτηση είναι πολλαπλού τύπου και ζητείται να µελετηθεί 

ως προς την κυρτότητα, τότε στα σηµεία αλλαγής τύπου µας 

ενδιαφέρει η συνάρτηση να είναι µία φορά παραγωγίσιµη και όχι 

δύο φορές. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 277, Άσκηση Α΄ 2. 

 2. Εάν ζητείται να βρεθούν τα σηµεία καµπής µίας συνάρτησης f σε ένα 

διάστηµα ∆, τότε πιθανά σηµεία καµπής θα αναζητούνται στα 

εσωτερικά σηµεία του ∆ για τα οποία f’’(x)=0 και στα εσωτερικά 

σηµεία του ∆ στα οποία δεν υπάρχει η f’’. Για να έχουµε σηµείο καµπής 

πρέπει να ορίζεται εξίσωση εφαπτόµενης σε αυτό και εκατέρωθεν του 

σηµείου η f’’ να εναλλάσσει πρόσηµο. Στα σηµεία καµπής µίας 

συνάρτησης η εφαπτόµενη διαπερνά τη γραφική παράσταση µίας 

συνάρτησης.  

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 278, Άσκηση Β΄ 1. 

  3. Εάν ζητείται να βρεθεί τιµή παραµέτρου ώστε µία συνάρτηση f να είναι 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 60  ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ – ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ – ΧΑΡΑΞΗ Cf  

κυρτή ή κοίλη στο πεδίο ορισµού της, τότε βρίσκουµε την f’’, η οποία 

συνήθως προκύπτει τριώνυµο, και στη συνέχεια επιλέγουµε 

περιπτώσεις για τη διακρίνουσα ανάλογα µε τις τιµές της παραµέτρου, 

και εξετάζουµε σε κάθε περίπτωση τη µονοτονία της f’. (∆εν 

απαιτούµε η f’’ να έχει συγκεκριµένο πρόσηµο διότι δεν ισχύει το 

αντίστροφο του θεωρήµατος της κυρτότητας). 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 278, Άσκηση Β΄ 3. 

4. Εάν ζητείται να βρεθούν τιµές παραµέτρων ώστε συνάρτηση f να 

παρουσιάζει σηµεία καµπής στα σηµεία x1, x2,…,xκ, τότε απαιτούµε 

f’’(x1)=f’’(x2)=…=f’’(xκ)=0. Από τις συνθήκες αυτές βρίσκουµε τις 

τιµές των παραµέτρων και στη συνέχεια επαληθεύουµε µε πίνακα 

µεταβολών ότι πράγµατι στα σηµεία αυτά έχουµε θέσεις σηµείων 

καµπής. 

  Εφαρµογή : Να βρεθεί ο πραγµατικός αριθµός α>0 έτσι ώστε η 

συνάρτηση 
α

x
ln

x

α
)x(f ====  να παρουσιάζει σηµείο καµπής στο σηµείο µε 

τετµηµένη x0=1. 

 5. Εάν ζητείται να δειχθεί ότι µία συνάρτηση f δεν παρουσιάζει σηµεία 

καµπής, τότε υποθέτουµε x0 σηµείο στο οποίο η συνάρτηση f 

παρουσιάζει σηµείο καµπής, παραγωγίζουµε δύο φορές τη συνθήκη που 

ικανοποιεί η συνάρτηση f, αντικαθιστούµε όπου x το x0 και µε τη 

χρήση της σχέσης f’’(x0)=0 καταλήγουµε σε άτοπο.  Ένας άλλος 

τρόπος είναι να αποδείξουµε ότι η συνάρτηση f’ είναι γνησίως 

µονότονη στο πεδίο ορισµού της.  

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 279, Άσκηση Β΄ 5. 

6. Απόδειξη Ανισοτήτων :  

  α) Ανίσωση Jensen : Εάν για τη συνάρτηση f : [α, β] ℜℜℜℜ→→→→  ισχύει ότι 

0)x(''f ≥≥≥≥  στο [α, β], τότε )
2

βα
(f

2

)β(f)α(f ++++
≥≥≥≥

++++
 ενώ εάν 

0)x(''f ≤≤≤≤  στο [α, β], τότε )
2

βα
(f

2

)β(f)α(f ++++
≤≤≤≤

++++
.  

   Απόδειξη : Έστω 0)x(''f ≥≥≥≥  στο [α, β]. Από θεώρηµα µέσης 

τιµής θα υπάρχει ένα τουλάχιστον x1 στο (α, 
2

βα ++++
) τέτοιο ώστε 
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)x('f
2

αβ
)α(f)

2

βα
(f

2

αβ

)α(f)
2

βα
(f

)x('f 11

−−−−
====−−−−

++++
⇔⇔⇔⇔

−−−−

−−−−
++++

==== . 

Όµοια θα υπάρχει ένα τουλάχιστον x2 στο (
2

βα ++++
, β) τέτοιο ώστε 

)x('f
2

αβ
)β(f)

2

βα
(f

2

αβ

)
2

βα
(f)β(f

)x('f 22

−−−−
−−−−====−−−−

++++
⇔⇔⇔⇔

−−−−

++++
−−−−

==== . 

Με πρόσθεση κατά µέλη θα πάρουµε ότι 

)]x('f)x('f[
2

αβ
)]β(f)α(f[)

2

βα
(f2 21 −−−−

−−−−
====++++−−−−

++++
 (1). Επίσης 

από θεώρηµα µέσης τιµής θα υπάρχει ένα τουλάχιστον x3 στο (x1, 

x2) τέτοιο ώστε 
12

12
3 xx

)x('f)x('f
)x(''f

−−−−

−−−−
==== . Τότε προκύπτει ότι 

)x(''f)xx()x('f)x('f 32121 −−−−====−−−−  (2). Με αντικατάσταση της 

(2) στην (1) θα έχουµε τελικά ότι : 

0)x(''f)xx(
2

αβ
)]β(f)α(f[)

2

βα
(f2 321 ≤≤≤≤−−−−

−−−−
====++++−−−−

++++
 αφού 

0)x(''f ≥≥≥≥  στο [α, β] και x1<x2. Εποµένως προκύπτει ότι : 

)
2

βα
(f

2

)β(f)α(f ++++
≥≥≥≥

++++
. Όµοια εργαζόµαστε εάν 0)x(''f ≤≤≤≤  στο 

[α, β]. 

 Εφαρµογή : ∆ίνεται η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι 

f’’(x)>0 για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  και f(0)=0. Να δειχθεί ότι 
2

)α(f
)

2

α
(f ≥≥≥≥  για 

κάθε α ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 β) Μέθοδος Εφαπτόµενης σε Κυρτή ή Κοίλη Συνάρτηση : Εάν µία 

συνάρτηση f είναι κυρτή ή κοίλη σε διάστηµα ∆ τότε η εφαπτόµενη 

βρίσκεται κάτω ή πάνω αντίστοιχα από τη γραφική παράσταση της 

f. Έτσι εάν στην ανισωτική σχέση υπάρχει πρωτοβάθµιος 

παράγοντας ή αριθµός τον αποµονώνουµε στο δεύτερο µέλος και 

καλούµε το πρώτο µέλος µία συνάρτηση f(x).  Το δεύτερο µέλος  

θα είναι η εφαπτόµενη της Cf σε κάποιο σηµείο. Έτσι εάν f κυρτή ή 

κοίλη θα πάρουµε τη ζητούµενη ανισωτική σχέση.  

 Εφαρµογή : Να δειχθεί ότι lnx ≤≤≤≤ x-1 για κάθε x>0. 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 62  ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ – ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ – ΧΑΡΑΞΗ Cf  

Β. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ DE L’ HOSPITAL 

 

1. Σε όρια της µορφής 
0

0
 ή 

∞∞∞∞
∞∞∞∞

,  εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις 

του θεωρήµατος, το θεώρηµα L’ Hospital εφαρµόζεται απ΄ευθείας. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 285, Άσκηση Α΄ 4. 

2. Σε όριο της µορφής ∞∞∞∞⋅⋅⋅⋅0  αναγόµαστε στις δύο προηγούµενες µορφές 

γράφοντας τη συνάρτηση υπό µορφή κλάσµατος ή κάνοντας την 

αντικατάσταση 
y

1
x ==== .  

 Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το xlnxlim
0x ++++→→→→

. 

3. Σε όρια της µορφής ∞∞∞∞−−−−∞∞∞∞  γράφουµε τη διαφορά f(x)-g(x) ως   

f(x)-g(x)=f(x)(1-
)x(f

)x(g
). Το όριο του πηλίκου µέσα στην παρένθεση 

θα είναι της µορφής 
0

0
 ή 

∞∞∞∞
∞∞∞∞

 και έτσι αναγόµαστε στα προηγούµενα. 

 Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το )xlnx(lim
x

−−−−
+∞+∞+∞+∞→→→→

. 

4. Σε όρια της µορφής ∞∞∞∞1  , 00  και 0∞∞∞∞  γράφουµε τη συνάρτηση f(x)g(x) 

ως f(x)g(x)=eg(x)ln[f(x)] και στη συνέχεια υπολογίζουµε το όριο του 

εκθέτη. 

 Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το x

0x
xlim

++++→→→→
. 

5. Σε ασκήσεις όπου δεν γνωρίζουµε τον τύπο της συνάρτησης, για να 

εφαρµόσουµε κανόνα L’ Hospital, πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι 

συναρτήσεις που συνιστούν το πηλίκο έχουν συνεχή παράγωγο στο x0 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 Εφαρµογή : Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  µε 

2
1x

)x(f
lim

21x
====

−−−−→→→→
. Να βρεθεί το f’(1). 
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Γ. ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ 

 ΧΑΡΑΞΗ Cf 

  

 1. Κατακόρυφες ασύµπτωτες θα αναζητούµε στα σηµεία ασυνέχειας και 

στα ανοικτά πεπερασµένα άκρα του πεδίου ορισµού της συνάρτησης.  

  Παρατήρηση : Εάν µία συνάρτηση είναι συνεχής στο πεδίο ορισµού 

της, τότε δεν έχει κατακόρυφες ασύµπτωτες. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 285, Άσκηση Α΄ 1. 

2. Πλάγιες – Οριζόντιες ασύµπτωτες θα αναζητούµε στο ∞∞∞∞++++  ή στο ∞∞∞∞−−−−  

εφόσον η συνάρτηση είναι ορισµένη σε διάστηµα της µορφής (α, ∞∞∞∞++++ ) ή 

σε διάστηµα της µορφής ( ∞∞∞∞−−−− , β). Για την εύρεση πλάγιας - οριζόντιας 

ασύµπτωτης σε ρητές συναρτήσεις, µε βαθµό αριθµητή ν και βαθµό 

παρονοµαστή µ, θα έχουµε τα εξής :  

 α) Εάν ν>µ+1 δεν έχουµε πλάγια – οριζόντια ασύµπτωτη. 

 β) Εάν ν=µ+1 έχουµε την ίδια πλάγια ασύµπτωτη y=λx+β και στο ∞∞∞∞++++  

και στο ∞∞∞∞−−−− .  

 γ) Εάν µν ≤≤≤≤  έχουµε οριζόντια ασύµπτωτη την ευθεία y=β και εάν 

ν<µ έχουµε οριζόντια ασύµπτωτη την ευθεία y=0.  

 Παρατήρηση : Στην περίπτωση που υπάρχει οριζόντια ασύµπτωτη δεν 

έχουµε πλάγια ασύµπτωτη προς την ίδια φορά. Το αντίστροφο αυτής 

της πρότασης δεν ισχύει. 

 Πλάγιες – Οριζόντιες ασύµπτωτες θα αναζητούµε κάνοντας χρήση του 

θεωρήµατος για τις πλάγιες – οριζόντιες ασύµπτωτες. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 285, Άσκηση Α΄ 3. 

3. Η ευθεία x=x0 είναι κατακόρυφη ασύµπτωτη µίας ρητής συνάρτησης 

όταν το x0 είναι ρίζα του αριθµητή πολλαπλότητας κ και του 

παρονοµαστή πολλαπλότητας κ+1. 

4. Για τη πρόχειρη χάραξη µίας γραφικής παράστασης συνάρτησης, 

χρήσιµο είναι πρώτα να βρούµε τα σηµεία από τα οποία διέρχεται η Cf, 

(Σηµεία τοµής µε τους άξονες, Ακρότατα, Σηµεία Καµπής), στη 

συνέχεια να χαράξουµε τις ασύµπτωτες της Cf (εάν υπάρχουν) και 

µετά να χαράξουµε τη Cf. 

 Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 290, Άσκηση Α΄ 2. 
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∆. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ 

 ΚΑΝΟΝΕΣ DE L’ HOSPITAL, ΣΤΙΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ 

 ΧΑΡΑΞΗ Cf 

 

1. ∆ίνεται η συνάρτηση 








≥≥≥≥

<<<<++++
−−−−

====

−−−−

0xxe

0xx
x

1e
)x(f

x

x)3α(

 η οποία είναι 

συνεχής στο x0=0.   

 α) Να βρεθεί το α και ο τύπος της f στο διάστηµα ( ∞∞∞∞−−−− , 0). 

 β) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή στο [0, ∞∞∞∞++++ ) και να βρεθεί η 

εξίσωση εφαπτόµενης της Cf στο σηµείο Α(1, f(1)).  

 γ) Να δειχθεί ότι eex2)x(f −−−−≥≥≥≥  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 δ) Να εξετασθεί εάν το σηµείο (0, f(0)) είναι σηµείο καµπής της Cf. 

2. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε +∞+∞+∞+∞====
+∞+∞+∞+∞→→→→

)x(flim
x

 και 

)c)x(f(e1)x(f1e x2x ++++====−−−−++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  µε c σταθερά. 

 α) Να υπολογισθεί η σταθερά c. 

 β) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

 γ) Να δειχθεί ότι f’’(x)=f(x) για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , και να βρεθεί το σηµείο 

καµπής της f. 

3. Έστω f συνεχής και κυρτή συνάρτηση στο [α, β]. 

 α) Να δειχθεί ότι για κάθε ∈∈∈∈x  (a, β) υπάρχουν x1, x2 στο (α, β) τέτοια 

ώστε 
αx

)α(f)x(f
)x('f 1 −−−−

−−−−
====  και 

xβ

)x(f)β(f
)x('f 2 −−−−

−−−−
==== . 

 β) Να δειχθεί ότι <<<<
−−−−
−−−−

αx

)α(f)x(f

xβ

)x(f)β(f

−−−−
−−−−

 για κάθε ∈∈∈∈x  (a, β). 

4. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=x5+5αx4+10βx3+x2+x+1 της οποίας η γραφική 

παράσταση έχει τρία σηµεία καµπής. 

 α) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f’’(x)=0 έχει δύο ακριβώς ρίζες. 

 β) Να δειχθεί ότι α2>β.  

5. Για µία συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  ισχύει ότι f’’(x)<0 για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

 α) Να βρεθεί το πρόσηµο της f’ και η µονοτονία της f εάν το x0=1 είναι 

κρίσιµο σηµείο της f. 

 β) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση g(x)=e-f(x) είναι κυρτή. 

6. Να υπολογισθούν τα παρακάτω όρια :  
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 α) 
2xσυν2x

x
lim

2

4

0x −−−−++++→→→→
. 

 β) 

2

x
x1e

xηµx
lim

2
x

0x
−−−−−−−−−−−−

−−−−
→→→→

. 

 γ) )
xηµ

e

x

xσυν
(lim

x2

0x
−−−−

→→→→
. 

 δ) 
xηµ
x

1
ηµx

lim

2

0x →→→→
. 

7. Έστω f παραγωγίσιµη συνάρτηση στο ℜℜℜℜ  µε f(0)=f’(0)=0 και f’’(0)=2. 

 α) Να βρεθεί το 
x

)x(f
lim

0x →→→→
. 

 β) Να βρεθεί το 
x

)x('f
lim

0x →→→→
. 

 γ) Να βρεθεί το 
)1xln()x('f

)x(fxηµ
lim

2

0x ++++

++++
→→→→

. 

8. Μία συνάρτηση f έχει στο ∞∞∞∞−−−−  ασύµπτωτη την ευθεία ε : y=2x+3. 

 α) Να βρεθεί το 
x

)x(f
lim
x −∞−∞−∞−∞→→→→

. 

 β) Να βρεθεί το ]x2)x(f[lim
x

−−−−
−∞−∞−∞−∞→→→→

. 

 γ) Να βρεθούν οι τιµές του λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ώστε 

4
1x2x2)x(fx

3xxλ2)x(f3x
lim

32

22

x
−−−−====

−−−−++++−−−−

++++++++++++++++
−∞−∞−∞−∞→→→→

. 

9. ∆ίνεται η συνάρτηση 










>>>>
−−−−++++

≤≤≤≤++++
====

0x
x

xηµ)1xln(

0xxβ
2

1
eα

)x(f
2

x

. Εάν η 

συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ , να βρεθούν τα α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

10. Έστω η συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  µε συνεχή δεύτερη παράγωγο, f’’(0)=2 

και η οποία στο σηµείο x0=0 παρουσιάζει τοπικό ακρότατο µε τιµή 0. 

Θεωρούµε τη συνάρτηση 







====

≠≠≠≠
====

0x0

0x
x

)x(f
)x(g .  

 α) Να βρεθεί το 
x

)x('f
lim

0x →→→→
. 
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 β) Να δειχθεί ότι 1
x

)x(f
lim

20x
====

→→→→
.  

 γ) Να βρεθεί η συνάρτηση g’(x).  

 δ) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση g’(x) είναι συνεχής στο ℜℜℜℜ .
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10. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

 
Α. ΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

1. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ :  

Α. ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ :  

Εάν υπάρχουν οι αρχικές συναρτήσεις των συναρτήσεων f, g σε 

διάστηµα ∆ τότε ισχύουν τα εξής : 

  1. ∫∫∫∫ ∫∫∫∫==== dx)x(fλdx)x(fλ , για κάθε πραγµατικό αριθµό λ≠≠≠≠ 0. 

  2. ∫∫∫∫ ∫∫∫∫±±±±====∫∫∫∫ ±±±± dx)x(g)x(fdx))x(g)x(f(  και γενικά για κάθε λ, µ µε 

λ, µ 0≠≠≠≠  έχουµε ∫∫∫∫ ∫∫∫∫±±±±====∫∫∫∫ ±±±± dx)x(gµ)x(fλdx))x(gµ)x(fλ( . 

  3. ∫∫∫∫ ++++==== c)x(fdx)x('f , ℜℜℜℜ∈∈∈∈c . 

Β. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ : 

  1. ∫∫∫∫∫∫∫∫ ==== β
α

β
α dx)x(fλdx)x(fλ , για κάθε λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

  2.  ∫∫∫∫±±±±∫∫∫∫∫∫∫∫ ====±±±± β
α

β
α

β
α dx)x(gdx)x(fdx))x(g)x(f(  και γενικά  για κάθε λ, 

µ ℜℜℜℜ∈∈∈∈  έχουµε ∫∫∫∫±±±±∫∫∫∫∫∫∫∫ ====±±±± β
α

β
α

β
α dx)x(gµdx)x(fλdx))x(gµ)x(fλ( . 

  3. ∫∫∫∫ ====α
α 0dx)x(f . 

  4. ∫∫∫∫∫∫∫∫ −−−−==== α
β

β
α dx)x(fdx)x(f . 

  5. ∫∫∫∫ −−−−========β
α

β
α )α(f)β(f)]x(f[dx)x('f . 

  6. Εάν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και ισχύει ότι 

0)x(f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x [α, β], τότε ∫∫∫∫ ≥≥≥≥β
α 0dx)x(f .  

   Παρατηρήσεις :  

   α) Εάν 0)x(f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x  [α, β], τότε το ∫∫∫∫
β
α dx)x(f  

παριστάνει το εµβαδόν του χωρίου Ω που σχηµατίζεται από τη 

Cf, τις ευθείες x=α, x=β και τον άξονα x’x. 

   β) Το αντίστροφο της παραπάνω ιδιότητας δεν ισχύει. 

    π.x. ∫∫∫∫ >>>>====2π5
0 01xdxσυν  αλλά η συνάρτηση f(x)=συνx δεν 

είναι πάντα θετική στο [0, 5π/2].  

  7. Έστω f συνεχής συνάρτηση στο διάστηµα ∆ και α, β, γ σηµεία του 

∆ (ανεξάρτητα διάταξης). Τότε ισχύει ότι 

∫∫∫∫++++∫∫∫∫∫∫∫∫ ==== β
γ

γ
α

β
α dx)x(fdx)x(fdx)x(f  (Κανόνας Chashles). Η ιδιότητα 

αυτή χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό ολοκληρωµάτων 

συναρτήσεων πολλαπλού τύπου και συναρτήσεων µε απόλυτα. 
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  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 308, Άσκηση Α’  2, Α΄ 3, Α΄ 4, 

Σελίδα 309, Άσκηση Β΄ 4, Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 333, Άσκηση Α΄ 1, 

Α’  2, Α΄ 3, Α΄ 4, Σελίδα 338, Άσκηση Α΄ 2, Α΄ 3, Α΄ 4, Σελίδα 339, 

Άσκηση Β’  8.  

 2. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ :  
 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

f(x)=0 ∫∫∫∫ ==== cdx0  0ccdx0 ]c[ β
α

β

α
====−−−−========∫∫∫∫  ℜℜℜℜ  

f(x)=κ ∫∫∫∫ ++++==== cxκdxκ  κακβdxκ ]xκ[ β
α

β

α
−−−−========∫∫∫∫  ℜℜℜℜ  

f(x)=xν, 1ν −−−−≠≠≠≠  ∫∫∫∫ ++++
++++

====
++++

c
1ν

x
dxx

1ν
ν  ]

1ν

1νx
[

β

α

β

α
νdxx

++++

++++
∫∫∫∫ ====  

ℜℜℜℜ  εάν *Nν ∈∈∈∈  ή 

*x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  εάν 

}1,0{Zν −−−−−−−−∈∈∈∈  

ή ),0( ∞∞∞∞++++  εάν 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈ν  

x

1
)x(f ====  ∫∫∫∫ ++++==== cxlndx

x

1
 ]x[ln

β

α

β

α
dx

x

1
====∫∫∫∫  

Κάθε ένα από τα 

)0,(−∞−∞−∞−∞  , 

),0( ∞∞∞∞++++   

x

1
)x(f ====  ∫∫∫∫ ++++==== cx2dx

x

1
 ]x2[

β

α

β

α
dx

x

1
====∫∫∫∫  ),0( ∞∞∞∞++++  

2x

1
)x(f ====  ∫∫∫∫ ++++−−−−==== c

x

1
dx

x

1
2

 ]
x

1
[

β

α

β

α 2
dx

x

1
−−−−∫∫∫∫ ====  

Κάθε ένα από τα 

)0,(−∞−∞−∞−∞  , 

),0( ∞∞∞∞++++  

xe)x(f ====  ∫∫∫∫ ++++==== cedxe xx  ]xe[
β

α

β

α
xdxe ====∫∫∫∫  ℜℜℜℜ  

f(x)=ηµx ∫∫∫∫ xdxηµ =-συνx+c ]xσυν[ β
α

β

α
xdxηµ −−−−∫∫∫∫ ====  ℜℜℜℜ  

f(x)=συνx ∫∫∫∫ xdxσυν =ηµx+c ]xηµ[ β
α

β

α
xdxσυν ====∫∫∫∫  ℜℜℜℜ  

xσυν

1
)x(f

2
====  ∫∫∫∫ ++++==== cxεφdx

xσυν

1
2 ]xεφ[ β

α
β

α 2
dx

xσυν

1
====∫∫∫∫  

Κάθε ένα από τα 

)
2

π
κπ,

2

π
κπ( ++++−−−−  

κ Z∈∈∈∈  

xηµ

1
)x(f

2
−−−−====  ∫∫∫∫ ++++====−−−− cxσφdx

xηµ

1
2

 ]xσφ[ β
α

β

α 2
dx

xηµ

1
====−−−−∫∫∫∫  

Κάθε ένα από τα 

)πκπ,κπ( ++++  

κ Z∈∈∈∈  

f(x)=αx ∫∫∫∫ ++++==== c
αln

α
dxα

x
x  ]

αln

xα
[dxα

λ

κ

λ
κ

x ====∫∫∫∫  ℜℜℜℜ  

αlnx

1
)x(f ====  ∫∫∫∫ ++++==== cxlogdx

αlnx

1
α ]xα[log λ

κ

λ

κ
dx

αlnx

1
====∫∫∫∫  

),0( ∞∞∞∞++++  

α>1, 1α ≠≠≠≠  
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  Παρατήρηση : Εάν η µεταβλητή της προς ολοκλήρωσης συνάρτησης είναι 

της µορφής βxα ++++ , 0α ≠≠≠≠ , τότε ισχύουν οι ίδιοι τύποι του τυπολογίου 

διαιρούµενοι όλοι όµως µε α.  

 Παραδείγµατα :  

 α) ∫∫∫∫ −−−− dx)2x3(ηµ = c
3

)2x3(συν
++++

−−−−
−−−− . 

 β)  ∫∫∫∫ ++++−−−−==== ++++−−−−++++−−−− cedxe 2x2x . 

 γ) ∫∫∫∫ ++++
++++

====
++++

c
5

1x5ln
dx

1x5

1
. 

 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ : 

   1. Απλά Ολοκληρώµατα :  

   α) Κάνουµε όλες τις δυνατές πράξεις µέσα στο ολοκλήρωµα 

(ταυτότητες – δυνάµεις κ.λ.π.), χωρίζουµε το ολοκλήρωµα σε 

άθροισµα απλών ολοκληρωµάτων και µε βάση το τυπολόγιο 

υπολογίζουµε τα ολοκληρώµατα. 

  ` β) Κλάσµατα µε παρονοµαστή δυνάµεις του x τα χωρίζουµε σε 

άθροισµα κλασµάτων και οι δυνάµεις του παρονοµαστή 

ανεβαίνουν στον αριθµητή µε αντίθετο εκθέτη. 

   γ) Οι ρίζες δυνάµεων του x θα µετατρέπονται σε δυνάµεις µε ρητό 

εκθέτη. 

  Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 307, Άσκηση Α΄ 1, Σελίδα 338, 

Άσκηση Α΄ 1. 

  2. Απλά Τριγωνοµετρικά Ολοκληρώµατα :    

   α) Βασικά Αόριστα Τριγωνοµετρικά Ολοκληρώµατα :  

• ∫∫∫∫ ++++ dx)βxα(ηµ = c
α

)βxα(συν
++++

++++
−−−− . 

• ∫∫∫∫ ++++ dx)βxα(συν = c
α

)βxα(ηµ
++++

++++
. 

• ∫∫∫∫ ++++
++++

====
++++

c
α

)βxα(εφ
dx

)βxα(συν

1
2

. 

• ∫∫∫∫ ++++
++++

====
++++

−−−− c
α

)βxα(σφ
dx

)βxα(ηµ

1
2

. 

   β) Βασικοί Τριγωνοµετρικοί Τύποι :  

• ηµ2(αx)+συν2(ax)=1.  

• συν2(αx)-ηµ2(ax)=συν(2αx). 
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• 2ηµ(αx)συν(αx)=ηµ(2αx). 

• 
2

)xα2(συν1
)xα(ηµ2 −−−−
==== .  

• 
2

)xα2(συν1
)xα(συν 2 ++++
==== . 

• 
)xα2(συν1

)xα2(συν1
)xα(εφ2

++++
−−−−

==== . 

• 
)xα2(συν1

)xα2(συν1
)xα(σφ 2

−−−−
++++

==== . 

• 1
)xα(συν

1
)xα(εφ

2
2 −−−−==== . 

• 1
)xα(ηµ

1
)xα(σφ

2
2 −−−−==== . 

   γ) Βασικοί Τριγωνοµετρικοί Μετασχηµατισµοί :  

• ηµ(αx)συν(αx)=
2

1
ηµ(2αx). 

• ηµασυνβ=
2

1
[ηµ(α+β)+ηµ(α-β)]. 

• συνασυνβ=
2

1
[συν(α+β)+συν(α-β)]. 

• ηµαηµβ=
2

1
[συν(α-β)-συν(α+β)]. 

   δ) Υπολογισµός : 

• Ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ xdxηµ κ , ∫∫∫∫ xdxσυν κ .  

Εάν ο κ είναι άρτιος τότε χρησιµοποιούµε τους τύπους 

αποτετραγωνισµού, ενώ εάν ο κ είναι περιττός τότε 

χρησιµοποιούµε ολοκλήρωση µε αντικατάσταση.  

    Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 317, Άσκηση Α΄ 5 i), ii). 

• Ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ xdxσυνxηµ λκ .  

Εάν οι κ, λ είναι άρτιοι χρησιµοποιούµε τύπους 

αποτετραγωνισµού, ενώ εάν οι κ, λ  είναι περιττοί 

χρησιµοποιούµε ολοκλήρωση µε αντικατάσταση. 

    Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 317, Άσκηση Α΄ 5 iii). 

• Ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ xdxεφ κ , ∫∫∫∫ xdxσφ κ . 

Εάν κ=1 έχουµε : dx
xσυν

)'xσυν(
dx

xσυν

xηµ
xdxεφ ∫∫∫∫−−−−====∫∫∫∫====∫∫∫∫ = 

= cxσυνlndx]'xσυν[ln ++++−−−−====∫∫∫∫−−−− . 

 
 

ΤΥΠΟΙ 
ΑΠΟΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Εάν κ=2 έχουµε : ====−−−−∫∫∫∫====∫∫∫∫ dx)1
xσυν

1
(xdxεφ

2
2  

cxxεφdxdx
xσυν

1
2

++++−−−−====∫∫∫∫−−−−∫∫∫∫==== . 

Εάν κ>2 τότε χρησιµοποιούµε ολοκλήρωση µε 

αντικατάσταση. 

• Ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ dx)xβ(συν)xα(ηµ , 

∫∫∫∫ dx)xβ(ηµ)xα(ηµ , ∫∫∫∫ dx)xβ(συν)xα(συν . 

Χρησιµοποιούµε τους τύπους των τριγωνοµετρικών 

µετασχηµατισµών.  

    Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 317, Άσκηση Α΄ 6. 

  3. Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων : 

   α) Βασικά Αόριστα Ολοκληρώµατα Ρητών Συναρτήσεων : 

• c
g

f
dx)'

g

f
(dx

g

'fgg'f
2

++++∫∫∫∫ ========∫∫∫∫
−−−−

. 

• cflndx]'f[lndx
f

'f
++++====∫∫∫∫====∫∫∫∫ . 

• cκxlndx
κx

1
++++±±±±====∫∫∫∫

±±±±
. 

• c
α

βxαln
dx

βxα

1
++++

++++
====∫∫∫∫

++++
. 

β) Υπολογισµός : 

• Εάν ο βαθµός του αριθµητή είναι µικρότερος του βαθµού του 

παρονοµαστή τότε ελέγχουµε εάν ο αριθµητής είναι ή µπορεί 

να γίνει η παράγωγος του παρονοµαστή. Τότε καταλήγουµε 

σε ολοκλήρωµα της µορφής : dx]'f[lndx
f

'f
∫∫∫∫====∫∫∫∫ = 

cfln ++++==== .  

Εφαρµογή : Να υπολογισθούν τα ολοκληρώµατα : 

Ι1= dx
2x3x

3x2
2∫∫∫∫

++++−−−−

−−−−
 και Ι2= dx

4x3x

1x
3

2

∫∫∫∫
++++−−−−

−−−−
. 

• Εάν ο αριθµητής δεν είναι ή δεν µπορεί να γίνει η παράγωγος 

του παρονοµαστή, παραγοντοποιούµε τον παρονοµαστή και 

γράφουµε το αρχικό κλάσµα ως άθροισµα κλασµάτων µε 

παρονοµαστές τους παράγοντες του παρονοµαστή και 

άγνωστους αριθµητές οι οποίοι θα προσδιορισθούν.  



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 72  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : 

Ι= dx
6x5x

1x
2∫∫∫∫

++++−−−−

++++
. 

Λύση : 
3x

B

2x

A

6x5x

1x
2 −−−−

++++
−−−−

====
++++−−−−

++++
. Έτσι παίρνουµε ότι 

)2x(B)3x(A1x −−−−++++−−−−====++++ . Για τον προσδιορισµό των Α και 

Β έχουµε : 

Τρόπος Α : (Μέθοδος των Προσδιοριστέων Συντελεστών) : 

⇔⇔⇔⇔−−−−++++−−−−====++++ )2x(B)3x(A1x x+1=(A+B)x+(-3A-2B). Άρα 

πρέπει Α+Β=1 και 3Α+2Β=-1 ή τελικά Α=-3 και Β=4.  

Τρόπος Β : (Μέθοδος Χαρακτηριστικών Τιµών) :          

Στη σχέση )2x(B)3x(A1x −−−−++++−−−−====++++  θέτουµε όπου x το 2 

και στη συνέχεια όπου x το 3. Τότε πάλι παίρνουµε ότι Α=-3 

και Β=4.  

Έτσι το ζητούµενο ολοκλήρωµα γράφεται : Ι= dx
6x5x

1x
2∫∫∫∫

++++−−−−

++++
 

= c3xln42xln3dx
3x

4
dx

2x

3
++++−−−−++++−−−−−−−−====∫∫∫∫

−−−−
++++∫∫∫∫

−−−−
−−−−

.  

Εάν ο παρονοµαστής έχει ρίζα κάποιο αριθµό έστω ρ µε 

πολλαπλότητα κ, τότε το αρχικό κλάσµα γράφεται στη µορφή :  

κ

κ

1

1
κ2 ρx

A
...

ρx

A

)ρx(

K
...

)ρx(

B

ρx

A

−−−−
++++++++

−−−−
++++

−−−−
++++++++

−−−−
++++

−−−−
 

όπου ρ1, ρ2,…,ρκ οι άλλες ρίζες του παρονοµαστή µε 

πολλαπλότητα 1.  

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : 

Ι= dx
2x3x

1x
3∫∫∫∫

++++−−−−

++++
. 

• Εάν ο βαθµός του αριθµητή είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 

βαθµού του παρονοµαστή, τότε κάνουµε διαίρεση του 

αριθµητή µε τον παρονοµαστή και από την ταυτότητα της 

διαίρεσης πολυωνύµων (∆(x)=Π(x)δ(x)+υ(x)) αναγόµαστε 

στις προηγούµενες περιπτώσεις.  

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : 

Ι= dx
6x5x

1x2x
2

3

∫∫∫∫
++++−−−−

++++−−−−
. 

  4. Παραγοντική Ολοκλήρωση :  
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Για το αόριστο ολοκλήρωµα στηριζόµαστε στη σχέση 

∫∫∫∫ ∫∫∫∫−−−−==== dx)x('g)x(f)x(g)x(fdx)x(g)x('f , ενώ για το ορισµένο 

ολοκλήρωµα χρησιµοποιούµε τον κανόνα : 

∫∫∫∫−−−−∫∫∫∫ ==== β
α

β
α

β

α dx)x('g)x(f)]x(g)x(f[dx)x(g)x('f  όπου στο δεύτερο 

µέλος, το δεύτερο ολοκλήρωµα θα υπολογίζεται ευκολότερα. Οι 

περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιούµε τον κανόνα της 

παραγοντικής ολοκλήρωσης είναι οι ακόλουθες :  

α) Γινόµενο Εκθετικής µε Πολυωνυµική Συνάρτηση :  

 Θεωρούµε την παράγουσα της εκθετικής συνάρτησης και 

εφαρµόζουµε παραγοντική ολοκλήρωση τόσες φορές όσες και ο 

βαθµός της πολυωνυµικής συνάρτησης.  

β) Γινόµενο Τριγωνοµετρικής µε Πολυωνυµική Συνάρτηση : 

 Θεωρούµε την παράγουσα της τριγωνοµετρικής συνάρτησης και 

εφαρµόζουµε παραγοντική ολοκλήρωση τόσες φορές όσες και ο 

βαθµός της πολυωνυµικής συνάρτησης.  

γ) Γινόµενο Τριγωνοµετρικής µε Εκθετική Συνάρτηση : 

 Θεωρούµε την πιο εύκολη παράγουσα, κάνουµε δύο φορές 

παραγοντική ολοκλήρωση και καταλήγουµε σε εξίσωση µε 

άγνωστο το αρχικό ολοκλήρωµα.  

δ) Γινόµενο Πολυωνυµικής µε Λογαριθµική Συνάρτηση : 

 Θεωρούµε την παράγουσα της πολυωνυµικής συνάρτησης και 

εφαρµόζουµε παραγοντική ολοκλήρωση.  

   Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 316, Άσκηση Α΄ 1. 

ε) Ολοκληρώµατα της µορφής : 

 ∫∫∫∫ dx
xηµ

)x(A
2

, ∫∫∫∫ dx
xσυν

)x(A
2

 όπου Α(x) πολυώνυµο το πολύ πρώτου 

βαθµού. Τότε µπορούµε να εφαρµόσουµε παραγοντική 

ολοκλήρωση αφού )'xεφ(
xσυν

1
2

====  και )'xσφ(
xηµ

1
2

−−−−==== .  

στ) Θεωρητικές Ασκήσεις : 

 Σε ορισµένα ολοκληρώµατα στα οποία περιέχονται παράγωγοι 

ανώτερης τάξης και δεν γνωρίζουµε τον τύπο της συνάρτησης f, 

κάνουµε πράξεις µέσα στο ολοκλήρωµα, χωρίζουµε το 

ολοκλήρωµα σε άθροισµα απλών ολοκληρωµάτων και ξεκινούµε 
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παραγοντική ολοκλήρωση από το ολοκλήρωµα µε τη µεγαλύτερη 

σε τάξη παράγωγο.  

Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 340, Άσκηση Β΄ 10, Άσκηση 

Β΄ 11. 

ζ) Αναγωγικοί Τύποι : 

 Ζητείται να δειχθεί σχέση που να συνδέει ολοκλήρωµα Ιν+1 µε 

ολοκλήρωµα Ιν.  

Εφαρµογή : ∆ίνεται το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫==== e
1

ν
ν dx)x(lnI .  

α) Να δειχθεί ότι 1νν IνeI −−−−−−−−==== . 

β) Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα Ι4.  

  5. Ολοκλήρωση µε Αντικατάσταση (Αλλαγή Μεταβλητής) :  

   α) Στηριζόµαστε στην πρόταση : Εάν f(x) είναι συνεχής συνάρτηση 

στο [α, β] και x=φ(u) «1-1» συνάρτηση στο [u1, u2] όπου 

φ(u1)=α και φ(u2)=β, τότε µε την αντικατάσταση x=φ(u) και 

dx=φ’(u)du παίρνουµε ότι ∫∫∫∫ ∫∫∫∫====β
α

u
u

2

1
du)u('φ))u(φ(fdx)x(f . 

   Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫ −−−−==== −−−−
1
1

2dxx1I .  

   β) Εάν ζητείται να υπολογισθεί ολοκλήρωµα της µορφής 

∫∫∫∫ dx)x('g))x(g(f , τότε κάνουµε την αντικατάσταση u)x(g ==== . 

Έτσι το αρχικό ολοκλήρωµα γράφεται ∫∫∫∫ du)u(f  όπου 

g’(x)dx=du. Εάν το ολοκλήρωµα ήταν ορισµένο τότε θα είχαµε 

ότι : ∫∫∫∫ ∫∫∫∫====β
α

u
u

2

1
du)u(fdx)x('g))x(g(f  όπου πάλι g(x)=u και 

u1=g(α), u2=g(β).  

Μορφές Ολοκληρωµάτων µε αντικατάσταση : 

• Ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ dx)x('f))x(f( ν  ή ∫∫∫∫ dx
))x(f(

)x('f
ν

. 

Τότε κάνουµε την αντικατάσταση f(x)=u και έτσι καταλήγουµε 

σε ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ duu ν  ή ∫∫∫∫ du
u

1
ν . 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα 

∫∫∫∫ −−−−++++−−−−==== dx)3x()4x6x(I 32 . 

• Ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ dx)x('fα )x(f  ή 

∫∫∫∫ dx)x('fe )x(f . Τότε κάνουµε την αντικατάσταση f(x)=u και 

έτσι καταλήγουµε σε ολοκληρώµατα της µορφής : ∫∫∫∫ duα u  ή 
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∫∫∫∫ due u . 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫==== ++++1
0

3x dxxeI
2

. 

• Ολοκληρώµατα της µορφής :  

∫∫∫∫ dx)x('f))x(f(ηµ  ή ∫∫∫∫ dx))x(f(ηµ . 

∫∫∫∫ dx)x('f))x(f(συν  ή ∫∫∫∫ dx))x(f(συν . 

∫∫∫∫ dx)x('f))x(f(εφ  ή ∫∫∫∫ dx))x(f(εφ . 

∫∫∫∫ dx)x('f))x(f(σφ  ή ∫∫∫∫ dx))x(f(σφ .  

Τότε και στις δύο περιπτώσεις κάνουµε την αντικατάσταση 

f(x)=u. Στη δεύτερη περίπτωση λύνουµε ως προς x και 

υπολογίζουµε το dx συναρτήσει του du.   

Εφαρµογή : Να υπολογισθούν τα ολοκληρώµατα :   

α)  dx
x

)
x

1
(συν

I
2∫∫∫∫==== . 

   β) dx)2x(ηµI ∫∫∫∫ ++++==== . 

• Ολοκλήρωµα της µορφής : dx
)x(f

)x('f
∫∫∫∫ . Τότε κάνουµε την 

αντικατάσταση f(x)=u και έτσι καταλήγουµε σε ολοκλήρωµα της 

µορφής : c)x(flnculn
u

du
++++====++++∫∫∫∫ ==== . 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα dx
ex

e1
I x

x

∫∫∫∫
++++
++++

==== . 

• Ολοκληρώµατα Άρρητων Συναρτήσεων :  

i) Ολοκληρώµατα της µορφής : dx)x('f)x(fκ∫∫∫∫  ή dx
)x(f

)x('f
κ

∫∫∫∫ . 

Τότε κάνουµε την αντικατάσταση f(x)=u.  

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα 

dx4xxI 2
∫∫∫∫ ++++==== . 

ii) Ολοκληρώµατα της µορφής : dx)x(g)x(fκ∫∫∫∫ . Θεωρούµε 

την αντικατάσταση u)x(fκ ==== . 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα 

dx1x2xI 2
∫∫∫∫ ++++==== . 

iii) Ολοκληρώµατα της µορφής : dx
)x(Γ)x(B

)x(A
∫∫∫∫

±±±±
. Τότε 
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εφαρµόζουµε συζυγή παράσταση και στη συνέχεια (εάν 

χρειάζεται) αντικατάσταση των υπόρριζων ποσοτήτων. 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα 

dx
1x2x

x
I

22
∫∫∫∫

++++−−−−++++
==== . 

• Ολοκληρώµατα Τριγωνοµετρικών Συναρτήσεων :  

i) Ολοκληρώµατα της µορφής : dxxηµ κ
∫∫∫∫  ή dxxσυν κ

∫∫∫∫  ή 

xdxσυνxηµ λκ
∫∫∫∫  µε κ και λ περιττούς. Τότε γράφουµε την 

περιττή δύναµη ως ένα γινόµενο άρτιας δύναµης και µίας 

πρώτου βαθµού δύναµης, χρησιµοποιούµε την ταυτότητα 

ηµ2x=1-συν2x ή συν2x=1-ηµ2x και θέτουµε συνx=u εάν 

χρησιµοποιήσαµε περιττή δύναµη ηµίτονου ή ηµx=u εάν 

χρησιµοποιήσαµε περιττή δύναµη συνηµίτονου. 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫==== xdxηµI 3 . 

ii) Ολοκληρώµατα της µορφής : dxxεφ κ
∫∫∫∫  ή dxxσφ κ

∫∫∫∫  µε 

3κ ≥≥≥≥ . Τότε, για παράδειγµα το πρώτο ολοκλήρωµα, θα 

υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο : ====∫∫∫∫==== dxxεφI κ
κ  

∫∫∫∫ ====−−−−∫∫∫∫====∫∫∫∫====
====−−−−−−−−−−−−
uxεφ

2κ2κ
2

2κ2 xdxεφxdxεφ
xσυν

1
xdxεφxεφ  

 2κ

1κ

2κ

1κ

2κ
2κ I

1κ

xεφ
I

1κ

u
Iduu −−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−
−−−− −−−−

−−−−
====−−−−

−−−−
====−−−−∫∫∫∫====  όπου το 

ολοκλήρωµα Iκ-2 έχει υπολογισθεί νωρίτερα. 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫==== xdxεφI 3 . 

iii) Ζητείται να δειχθεί ισότητα της µορφής : 

 ∫∫∫∫ ∫∫∫∫====β
α

β
α dx)xηµ(gdx)xηµ(f  ή ∫∫∫∫ ∫∫∫∫====β

α
β
α dx)xσυν(gdx)xηµ(f  ή 

∫∫∫∫ ∫∫∫∫====β
α

β
α dx)xσυν(gdx)xσυν(f . Τότε θέτουµε αντίστοιχα 

u=π-x ή x
2

π
u −−−−====  ή (u=-x ή u=2π-x). 

Εφαρµογή : Να δειχθεί ότι ∫∫∫∫ ∫∫∫∫====2
π

0
2

π

0 dx)xσυν(fdx)xηµ(f . 

• Ολοκληρώµατα της µορφής : dx)x(g)x(f νµ
∫∫∫∫  µε f(x), g(x) 

πολυωνυµικές συναρτήσεις. Τότε θέτουµε u τη βάση της 

µεγαλύτερης δύναµης.  

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα 

∫∫∫∫ ++++−−−−==== dx)4x()1x(I 62 . 
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•  Ολοκληρώµατα της µορφής : dx)e(f x
∫∫∫∫  ή  dx

x

1
)x(lnf∫∫∫∫ . Τότε 

για το πρώτο ολοκλήρωµα θέτουµε τη µικρότερη δύναµη του ex 

ίση µε u και καταλήγουµε σε ολοκλήρωση ρητής συνάρτησης, 

ενώ για το δεύτερο ολοκλήρωµα  θέτουµε lnx=u. 

Εφαρµογή : Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫==== dx
x

xln
I

2

. 

• Εάν ζητείται να δειχθεί ισότητα ολοκληρωµάτων τότε ξεκινάµε 

από το ολοκλήρωµα µε την πιο περίπλοκη µεταβλητή, την οποία 

θέτουµε ίση µε u, καταλήγουµε στο ολοκλήρωµα του άλλου 

µέλους και στο τέλος όπου u ξαναβάζουµε x.  

Εφαρµογή : Να δειχθεί ότι ∫∫∫∫ ∫∫∫∫ −−−−++++====β
α

β
α dx)xβα(fdx)x(f . 

6. Η Συνάρτηση ∫∫∫∫==== x
α dt)t(f)x(F  (Συνάρτηση Οριζόµενη από 

Ολοκλήρωµα) : 

 

Ισχύει το ακόλουθο Θεώρηµα : Εάν f συνεχής συνάρτηση στο 

διάστηµα ∆ και ∈∈∈∈α  ∆ τότε η συνάρτηση ∫∫∫∫==== x
α dt)t(f)x(F  είναι 

παραγωγίσιµη στο ∆ µε )x(f)x('F ====  για κάθε ∆x ∈∈∈∈ . 

α) Ζητείται να βρεθεί παράγωγος συνάρτησης οριζόµενης από 

ολοκλήρωµα. Τότε θα έχουµε τα ακόλουθα :  

• ∫∫∫∫ ====x
α )x(f)'dt)t(f( . 

• ∫∫∫∫ −−−−====α
x )x(f)'dt)t(f( . 

• ∫∫∫∫ ====)x(φ
α )x('φ))x(φ(f)'dt)t(f(  (Στο κατάλληλο πεδίο 

ορισµού). 

• )x('φ))x(φ(f)x('φ))x(φ(f)'dt)t(f( 11
)x(φ
)x(φ 22

2

1
−−−−∫∫∫∫ ====  (Στο 

κατάλληλο πεδίο ορισµού). 

• ∫∫∫∫∫∫∫∫ ∫∫∫∫ ++++==== )x(φ
)x(φ

)x(φ
)x(φ

)x(φ
)x(φ

2

1

2

1

2

1
)'dt)t(f)(x(φdt)t(f)x('φ)'dt)t(f)x(φ(

(Στο κατάλληλο πεδίο ορισµού). 

   Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 338, Άσκηση Α΄ 5. 

   β) Ζητείται να µελετηθεί συνάρτηση οριζόµενη από ολοκλήρωµα 

ως προς τη µονοτονία, το πρόσηµο, τις ρίζες της, την κυρτότητα 

και τα σηµεία καµπής. Τότε, δικαιολογώντας παραγωγισιµότητα, 

παραγωγίζουµε τη συνάρτηση και κατασκευάζουµε πίνακα 
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µεταβολών. 

   Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 339, Άσκηση Β΄ 3. 

   γ) Ζητείται να βρεθεί όριο παράστασης που περιέχει συνάρτηση 

οριζόµενη από ολοκλήρωµα. Τότε, εάν το ζητούµενο όριο είναι 

µορφής (0/0), δικαιολογώντας την παραγωγισιµότητα 

εφαρµόζουµε κανόνα De l’ Hospital. Εάν ζητείται όριο όταν 

±∞±∞±∞±∞→→→→x , τότε βρίσκουµε τη µονοτονία της προς ολοκλήρωσης 

συνάρτησης και από την ανισοτική σχέση                             

m(β-α) ∫∫∫∫ ≤≤≤≤≤≤≤≤ β
α dx)x(f Μ(β-α) όπου m η ελάχιστη τιµή της 

συνάρτησης f στο [α, β] και Μ η µέγιστη τιµή της συνάρτησης f 

στο [α, β], καταλήγουµε σε εφαρµογή κριτηρίου παρεµβολής για 

την εύρεση του ζητούµενου ορίου. 

   Εφαρµογή : Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 339, Άσκηση Β΄ 6. 

   Εφαρµογή :  Να βρεθεί το )dt
t1

1
(lim 1x

x 2x
∫∫∫∫

++++

++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
. (∆ύο τρόποι) 

Εφαρµογή : Να βρεθεί το )dt)tηµt(
x

1
lim x

02x
∫∫∫∫ ++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
. 

(Στηριζόµαστε στην ιδιότητα : ∫∫∫∫≤≤≤≤∫∫∫∫
β
α

β
α dx)x(fdx)x(f  για συνεχή 

συνάρτηση f στο [α, β]. 

   δ) ∆ίνεται ισότητα που περιέχει συνάρτηση οριζόµενη από 

ολοκλήρωµα και ζητείται να βρεθεί τύπος συνάρτησης f. Τότε, 

δικαιολογώντας την παραγωγισιµότητα, παραγωγίζουµε την 

ισότητα, βρίσκουµε τον τύπο της f και εάν προκύψει σταθερά 

την προσδιορίζουµε βάζοντας στην υπόθεση όπου x το άλλο 

άκρο ολοκλήρωσης. Εάν δεν προκύψει σταθερά τότε για τη 

συνάρτηση που βρήκαµε ελέγχουµε εάν ισχύει η αλήθεια της 

υπόθεσης. 

   Εφαρµογή :  Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 339, Άσκηση Β΄ 5. 

   Εφαρµογή :  ∆ίνεται παραγωγίσιµη συνάρτηση f στο ℜℜℜℜ  τέτοια 

ώστε ∫∫∫∫ ====x
4

t xηµxdt)t(fe  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . Να βρεθεί ο τύπος της 

συνάρτησης f. 

  7. Θεώρηµα Μέσης Τιµής Ολοκληρωτικού Λογισµού : 

   Ισχύει το ακόλουθο Θεώρηµα : Εάν συνάρτηση f είναι συνεχής στο 

[α, β] τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ ∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε 
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)αβ()ξ(fdx)x(fβ
α −−−−∫∫∫∫ ==== . Ο αριθµός 

αβ

dx)x(f
)ξ(f

β
α

−−−−
∫∫∫∫

====  ονοµάζεται 

µέση τιµή της συνάρτησης f στο [α, β] και συµβολίζεται µε f . 

α) Ζητείται να βρεθεί η f . Τότε θα έχουµε ότι 
αβ

dx)x(f
f

β
α

−−−−
∫∫∫∫

==== . 

Εφαρµογή :  Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 341, Άσκηση Α΄ 1. 

β)  Με τη βοήθεια του θεωρήµατος µέσης τιµής του 

ολοκληρωτικού λογισµού µπορούµε να βρούµε το πρόσηµο 

ορισµένου ολοκληρώµατος. 

Εφαρµογή :  Εάν 2)x(f >>>>  για κάθε ∈∈∈∈x  [1, 5], να δειχθεί ότι 

∫∫∫∫ >>>>5
1 5dx)x(f . 

γ) Εάν ζητείται να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ∈∈∈∈0x      

(α, β) τέτοιο ώστε να ικανοποιείται δοσµένη συναρτησιακή 

σχέση και η υπόθεση περιέχει ορισµένο ολοκλήρωµα, τότε 

εφαρµόζουµε θεώρηµα µέσης τιµής ολοκληρωτικού λογισµού σε 

κατάλληλη συνάρτηση ή θεώρηµα Rolle επίσης σε κατάλληλη 

συνάρτηση. 

Εφαρµογή :  Εάν ισχύει ότι ∫∫∫∫ ====1
0 2

1
dx)x(f , να δειχθεί ότι υπάρχει 

ένα τουλάχιστον ∈∈∈∈0x (0, 1) τέτοιο ώστε 00 x)x(f ==== . 

8. Εµβαδόν Επίπεδου Χωρίου : 

   Είναι γνωστό ότι εάν 0)x(f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x  [α, β], τότε το 

∫∫∫∫
β
α dx)x(f  παριστάνει το εµβαδόν του χωρίου Ω που σχηµατίζεται 

από τη Cf, τις ευθείες x=α, x=β και τον άξονα x’x. Για να 

αναζητήσουµε εµβαδόν πρέπει να έχουµε εξασφαλίσει τη συνέχεια 

της συνάρτησης f στο [α, β]. 

α) Ζητείται να βρεθεί εµβαδόν επίπεδου χωρίου που περικλείεται 

από τη Cf, τις ευθείες x=α, x=β και τον άξονα x’x. Τότε θα 

ισχύει ότι το ζητούµενο εµβαδόν Ε θα είναι ίσο µε 

dx)x(fE β
α∫∫∫∫====  και προσδιορίζουµε το πρόσηµο της συνάρτησης 

f στο [α, β]. 

Εφαρµογή :  Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 349, Άσκηση Α΄ 1. 

β) Ζητείται να βρεθεί εµβαδόν επίπεδου χωρίου που περικλείεται 

από τη Cf, τον άξονα x’x και την ευθεία x=α. Λύνουµε την 
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εξίσωση f(x)=0 και έστω ρ1 η µικρότερη ρίζα και ρ2 η 

µεγαλύτερη ρίζα. Τότε θα ισχύει ότι το ζητούµενο εµβαδόν Ε θα 

είναι ίσο µε dx)x(fE α
ρ1
∫∫∫∫====  ή dx)x(fE 2ρ

α∫∫∫∫==== . 

Εφαρµογή :  Να βρεθεί το εµβαδόν του επίπεδου χωρίου που 

σχηµατίζεται από τη γραφική παράσταση της 
9x

1x
)x(f

2 −−−−

++++
==== , τον 

άξονα x'x  και την ευθεία x=2. 

γ) Ζητείται να βρεθεί εµβαδόν επίπεδου χωρίου που περικλείεται 

από τη Cf και τον άξονα x’x. Λύνουµε την εξίσωση f(x)=0 και 

έστω ρ1 η µικρότερη ρίζα και ρ2 η µεγαλύτερη ρίζα. Τότε θα 

ισχύει ότι το ζητούµενο εµβαδόν Ε θα είναι ίσο µε 

dx)x(fE 2ρ
ρ1
∫∫∫∫==== . 

Εφαρµογή :  Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 349, Άσκηση Α΄ 3. 

δ) Ζητείται να βρεθεί εµβαδόν επίπεδου χωρίου που περικλείεται 

από τη Cf, τη Cg και τις ευθείες x=α, x=β. Τότε θα ισχύει ότι το 

ζητούµενο εµβαδόν Ε θα είναι ίσο µε dx)x(g)x(fE β
α∫∫∫∫ −−−−====  και 

προσδιορίζουµε το πρόσηµο της διαφοράς f(x)-g(x) στο [α, β]. 

Εφαρµογή : Να βρεθεί το εµβαδόν του επίπεδου χωρίου που 

σχηµατίζεται από τη γραφική παράσταση της 
1x

1
)x(f

−−−−
==== , της 

4x)x(g ++++====  και τις ευθείες x=3 και x=5. 

ε) Ζητείται να βρεθεί εµβαδόν επίπεδου χωρίου που περικλείεται 

µεταξύ δύο γραφικών παραστάσεων Cf και Cg. Λύνουµε την 

εξίσωση f(x)-g(x)=0 και έστω ρ1 η µικρότερη ρίζα και ρ2 η 

µεγαλύτερη ρίζα. Τότε θα ισχύει ότι το ζητούµενο εµβαδόν Ε θα 

είναι ίσο µε dx)x(g)x(fE 2ρ
ρ1
∫∫∫∫ −−−−==== . 

Εφαρµογή :  Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 349, Άσκηση Α΄ 5. 

στ) Ζητείται να βρεθεί εµβαδόν επίπεδου χωρίου που περικλείεται 

µεταξύ τριών και άνω γραφικών παραστάσεων. Τότε κάνουµε 

ένα πρόχειρο σχήµα και παρατηρούµε σε ποια διαστήµατα η 

κάποια γραφική παράσταση είναι πάνω από την άλλη. Σηµαντική 

βοήθεια προσφέρουν οι κατακόρυφες ευθείες που φέρνουµε από 

τα σηµεία τοµής των γραφικών παραστάσεων. 

 Παρατήρηση : Οι ευθείες της µορφής y=λx+β, ο άξονας x’x 
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που είναι η ευθεία y=0 καθώς και τυχόν εφαπτόµενες  

αποτελούν συναρτήσεις. 

Εφαρµογή :  Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 350, Άσκηση Β΄ 6, Άσκηση 

Β΄ 10. 

ζ) Ζητείται να βρεθεί εµβαδόν επίπεδου χωρίου που περικλείεται 

από τη γραφική παράσταση µίας συνεχούς συνάρτησης f, τον 

άξονα y’y και τις ευθείες y=α και y=β. Τότε κάνουµε στροφή 

του σχήµατος (έχοντας τους άξονες σταθερούς), κατά αριστερά 

ή δεξιά κατά γωνία 
2

π
, θεωρούµε την αντικατάσταση y=x, x=-y 

ή y=-x, x=y αντίστοιχα, και αναγόµαστε στην περίπτωση α).  

Εφαρµογή :  Να βρεθεί το εµβαδόν του επίπεδου χωρίου που 

περικλείεται από την καµπύλη xy2 ==== , τον άξονα y’y και τις 

ευθείες y=2 και y=-1. 

9. Ολοκληρωτικές Εξισώσεις : 

Πρόκειται για εξισώσεις µε ολοκληρώµατα µέσω των οποίων 

ζητείται να βρεθεί τύπος συνάρτησης f. Οι βασικές µορφές τέτοιων 

εξισώσεων είναι οι παρακάτω :  

   α) Να βρεθεί ο τύπος της συνεχούς συνάρτησης f στο ),0( ∞∞∞∞++++ , η 

οποία ικανοποιεί την εξίσωση : ∫∫∫∫++++==== x
1 dt)t(f

x

1
1)x(f  για κάθε 

∈∈∈∈x ),0( ∞∞∞∞++++ . 

   β) Να βρεθεί συνεχής συνάρτηση f ορισµένη στο ℜℜℜℜ  η οποία 

ικανοποιεί την εξίσωση ∫∫∫∫ ++++====++++ x
0

x2t e)3x(dte)t(f3  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

   γ) Να βρεθούν οι θετικές συναρτήσεις f(x) για τις οποίες ισχύει 

ότι ∫∫∫∫ ====1
0 )x(fdt)tx(f2  για κάθε x>0.   

   δ) Να βρεθεί συνεχής συνάρτηση f  η οποία ικανοποιεί την 

εξίσωση ∫∫∫∫ ++++====−−−−1
0

xx1 e)x(fdx)x(fe  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  10. Ανισοτικές Σχέσεις στα Ολοκληρώµατα : 

   Ισχύουν οι ακόλουθες προτάσεις : 

   α) Εάν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και ισχύει ότι 

0)x(f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x [α, β], τότε ∫∫∫∫ ≥≥≥≥β
α 0dx)x(f . 

   β) Εάν οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο [α, β] και ισχύει ότι 
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)x(g)x(f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x [α, β], τότε ∫∫∫∫∫∫∫∫ ≥≥≥≥ β
α

β
α dx)x(gdx)x(f . 

γ) Εάν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β], τότε 

∫∫∫∫≤≤≤≤∫∫∫∫
β
α

β
α dx)x(fdx)x(f . 

δ) Εάν m η ελάχιστη και Μ η µέγιστη τιµή µίας συνάρτησης f στο 

[α, β] τότε έχουµε ότι : m(β-α) ∫∫∫∫ ≤≤≤≤≤≤≤≤ β
α dx)x(f Μ(β-α). 

Η απόδειξη µιας ανισοτικής σχέσης στα ολοκληρώµατα 

αντιµετωπίζεται µε τους παρακάτω τρόπους : 

1ος τρόπος :  Ξεκινάµε από δεδοµένη ανισότητα και προσπαθούµε 

να κατασκευάσουµε τον τύπο της συνάρτησης που βρίσκεται µέσα 

στο ολοκλήρωµα. Χρησιµοποιείται συνήθως στις τριγωνοµετρικές 

συναρτήσεις όπου ισχύουν οι ανισότητες -1≤≤≤≤ηµx≤≤≤≤1 και                 

-1≤≤≤≤συνx≤≤≤≤1. 

2ος τρόπος :  Εάν είναι γνωστή η µονοτονία της συνάρτησης που 

είναι προς ολοκλήρωση, τότε χρησιµοποιούµε την ανισότητα του 

ορισµού της µονοτονίας για την δηµιουργία ζητούµενης ανισοτικής 

σχέσης. 

3ος τρόπος :   Βρίσκουµε την ελάχιστη και τη µέγιστη τιµή της 

προς ολοκλήρωσης συνάρτησης, σε κλειστό διάστηµα [α, β], και στη 

συνέχεια χρησιµοποιούµε την τελευταία πρόταση. 

Εφαρµογή :  Σχολικό Βιβλίο, Σελίδα 353, Γενικές Ασκήσεις 10. 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

1. Εάν f’(x)=
x

1
 για x>0 και f(9)=1 να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

2. Να υπολογισθεί ο τύπος της συνάρτησης f, εάν γνωρίζουµε ότι                

f’ (x)=ηµx+2συνx και 






2

π
f =6. 

3. Να υπολογισθεί ο τύπος της συνάρτησης f, εάν γνωρίζουµε ότι                

f΄΄(x)=12x2+2, η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σηµείο      

Α(1, 1) και έχει στο σηµείο αυτό κλίση ίση µε 3. 

4. Εάν x>0, και για την παραγωγίσιµη συνάρτηση f ισχύουν :                     

xf’(x)=e –x -f(x) και f(1)=
e

1
 να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης. 

5. Εάν f’(x)·ef(x)=2x+1 για κάθε x∈∈∈∈ℝℝℝℝ, η γραφική παράσταση της 

παραγωγίσιµης συνάρτησης f διέρχεται από το σηµείο (1, f(1)) και η 

εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης στο σηµείο αυτό έχει συντελεστή 

διεύθυνσης 3/5, να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f.  

6. Για την παραγωγίσιµη συνάρτηση f ισχύει f’(x)·lnx+
x

)x(f
=ln(x+1) για 

κάθε x>1 και f’(2)=0. Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

7. Για την παραγωγίσιµη συνάρτηση f ισχύει f(x)>0 , f’(x)=-
2x

)x(f
 για κάθε 

x>0 και  f (2)=1. Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

8. Για την παραγωγίσιµη συνάρτηση f ισχύουν: α) f’(x)+f(x)=1+e-x για κάθε 

x∈∈∈∈ ���� και β) η κλίση της στο σηµείο xo=0 είναι 2. Να βρεθεί ο τύπος της 

συνάρτησης και να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα Ι= ∫∫∫∫
1

0

dx)x(f . 

9. ∆ίνεται η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ���� →→→→ ���� µε f(0)=0 και      

2f’(x)=ex – f(x) για κάθε x ∈∈∈∈ ����.  

 α)  Να δειχθεί ότι f(x)=ln 






 ++++

2

e1 x

. 

     β) Εάν G είναι αρχική της συνάρτησης g(x)=x2008⋅⋅⋅⋅f(x), να βρεθεί η 

παράγωγος της συνάρτησης h(x)=G(x)–G(-x), x∈∈∈∈���� και ο τύπος της 

συνάρτησης h. 

10. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα :    

 i) ∫∫∫∫ dx
x

3
4

, ii) ∫∫∫∫ ++++−−−− dx)4x3x( 3 , iii) ∫∫∫∫ dxx . 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 84  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

11. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
−−−−

dx
x

xx 43 2

, ii) (((( ))))∫∫∫∫ ++++ dxxx µ
ν

ν

µ

, iii) ∫∫∫∫ xdx2ηµ . 

12. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ dx
xσυν

1
2

, ii) ∫∫∫∫
++++−−−− dxe 5x3 , iii) ∫∫∫∫ ++++ dx)xσυνe( x . 

13. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++

−−−−

−−−−

dx
e

1e
x

x

, ii) ∫∫∫∫
−−−−

dx
x

xln1
2

, iii) ∫∫∫∫
++++

dx
xσυν

ηµxxσυνxx2
2

2

. 

14. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ xdx3συν , ii) ∫∫∫∫ ++++ dx)exe( xx , iii) ∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅ dx ηµxxσυν2 , iv) dxxx 3∫∫∫∫ . 

15. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα :    

 i) ∫∫∫∫ dx
x2

1
, ii) ∫∫∫∫

−−−−
dx

3x

1
, iii) ∫∫∫∫

−−−−
dx

x42

3
.  

16. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++

dx
3e

e
x

x

, ii) ∫∫∫∫
−−−−++++

++++
dx

8xx

1x3
3

2

, iii) ∫∫∫∫
++++

dx
xlnx

xln1
.  

17. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα :   

 i) ∫∫∫∫ xdxσφ , ii) ∫∫∫∫
++++

dx
2x

x2
2

, iii) ∫∫∫∫ xdx3εφ . 

18. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
−−−−

dx
x1

x2
2

, ii) ∫∫∫∫ dx
xlnx

1
, iii) ∫∫∫∫

++++
dx

xe

)x1(e
x

x

.  

19. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ dx
xηµ

xσυν
, ii) ∫∫∫∫

++++
dx

7e

e
x

x

, iii) ∫∫∫∫
++++−−−−

−−−−
dx

7x5x

5x2
2

. 

20. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ dx
xεφxσυν

1
2

, ii) ∫∫∫∫
++++

dx
7x

1
, iii) ∫∫∫∫

−−−−
dx

x21

x
2

. 

21.Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
−−−−

dx
1x

1
2

, ii) ∫∫∫∫
++++−−−−

++++
dx

6x5x

1x2
2

, iii) ∫∫∫∫
−−−−

−−−−
dx

9x

4x3
2

. 

22. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
−−−−

dx
x4x

4
3

, ii) ∫∫∫∫
++++++++

dx
9x6x

x2
2

, iii) ∫∫∫∫
−−−−

dx
)1x(x

1
2

. 

23. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 
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 i) ∫∫∫∫
++++−−−−

dx
2x3x

1
2

, ii) ∫∫∫∫
++++

dx
)2x(x

1
3

, iii) ∫∫∫∫
++++

−−−−−−−−
dx

)2x(x

5x4x
2

2

. 

24. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++

−−−−
dx

1x

1x
, ii) ∫∫∫∫

−−−−

−−−−++++
dx

xx

1xx
2

2

, iii) ∫∫∫∫
++++−−−−

dx
2x3x

x
2

3

. 

25. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++−−−−

dx
x

4x3x
2

3

, ii) ∫∫∫∫
−−−−++++−−−−

dx
x

1x2x3x
3

34

, iii) ∫∫∫∫
−−−−++++

dx
2xx

x
2

3

. 

26. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ dxσυν2xx , ii) ∫∫∫∫ 1)dx-ηµ(2xx , iii) ∫∫∫∫ dx
xσυν

1
x

2
. 

27. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ xdxηµx3 , ii) ∫∫∫∫ ηµ2xdxx2 , iii) ∫∫∫∫ ++++−−−− dxηµ2x)1x2x( 2 . 

28. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
−−−− dxxe x , ii) ∫∫∫∫ dxex x3 , iii) ∫∫∫∫ ++++ dxe)1x( x32 . 

29. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
−−−− dxxe 5

x

, ii) ∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅ dx2x x , iii) ∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅ ++++−−−− dxex 7x3 . 

30. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
−−−− xdxηµe x , ii) ∫∫∫∫ συν2xdxex , iii) ∫∫∫∫ xdx3ηµe x3 . 

31. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ xdxηµ2x , ii) ∫∫∫∫ συν(lnx)dx , iii) ∫∫∫∫ xdxβηµe xα , iv) ∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅
++++

dxe
x

1x
x
1

. 

32. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ xdxlnx3 , ii) ∫∫∫∫ −−−− 9)dxxln(x2 , iii) ∫∫∫∫ dx
x

xln
2

. 

33. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ ++++++++ dx)x1xln( 2 , ii) ∫∫∫∫ 1)dx-log(xx 22 , iii) ∫∫∫∫ xdxlnx . 

34. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ ++++ dx1xx2 2 , ii) ∫∫∫∫
++++

dx
)e1(

e
2x

x

, iii) ∫∫∫∫
++++

++++
dx

)x6x(

3x
42

. 

35. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++

dx
xσυν1

x2ηµ
2

, ii) ∫∫∫∫ dx)x-συν(3x 2 , iii) ∫∫∫∫ dxσυνxxηµ . 

36. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 
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 i) ∫∫∫∫
++++

dx
)1e(

e
2x

x

, ii) ∫∫∫∫ dxeηµe xx , iii) ∫∫∫∫ xdx4ηµ . 

37. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++ dxxe 1x2

, ii) ∫∫∫∫ −−−− dxx4x 2 , iii) ∫∫∫∫ ++++ dx)1x3(x 52 . 

38. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++

3

0 2
dx

16x

x
, ii) ∫∫∫∫ ++++ dx8xx 43 , iii) ∫∫∫∫

++++
dx

x1

x2

. 

39. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++

dx
1xx

1
, ii) ∫∫∫∫ dx

x

e x

, iii) ∫∫∫∫
++++

++++
dx

ee

ee
x4x3

x2x

. 

40. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫
++++

dx
1x2

x3

,ii) ∫∫∫∫ ++++++++ dx)xx)(1x3( 1032 ,iii) ∫∫∫∫
−−−−−−−−

dx
1x21-2x

1
4

. 

41. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) dx1x33∫∫∫∫ ++++ , ii) ∫∫∫∫
−−−−

dx
2xσυν3

xηµ
, iii) ∫∫∫∫

4

1

x

dx
x

e
. 

42. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα :  

 i) ∫∫∫∫ xdxηµ2 , ii) ∫∫∫∫ ++++ dxσυν3x)x3ηµ( 2 , iii) ∫∫∫∫ dxσυν2x-1 . 

43. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ xdx4συνxηµ , ii) ∫∫∫∫ dxσυν2xx3συν , iii) ∫∫∫∫ xdxσυνxηµ 22 . 

44. Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : ∫∫∫∫
++++++++

dx
5συνx3xηµ4

1
. 

45. Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : ∫∫∫∫ −−−−
−−−−

1

1

2dxx1 . 

46. Να υπολογισθούν τα παρακάτω ολοκληρώµατα : 

 i) ∫∫∫∫ −−−−
2

0

2 dx1x , ii)  (((( ))))∫∫∫∫ ++++−−−−−−−−
−−−−

2

1

dx1x4x1 , iii) ∫∫∫∫ −−−−++++
−−−−

2

1

2 dx3xx2 ,  

 iv) ∫∫∫∫ −−−−++++
−−−−

2

1

dx)1x3x( . 

47. Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : ∫∫∫∫
2

0

dx)x(f  όπου f(x)=






>>>>

≤≤≤≤−−−−

1x
e

x
1xxe

2

2

x2

. 

48. Εάν Ιν= ∫∫∫∫ xdxlnν  τότε :    

 α) Να δειχθεί ότι Iν=xln
νx-ν·Ιν-1. 

 β)  Να υπολογισθούν τα ολοκληρώµατα Ι3 και Ι4. 
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49. Εάν Iν= ∫∫∫∫
1

0

xν dxex  όπου ν∈∈∈∈Ν, τότε : 

 α)  Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα Ιο.   

 β)  Να βρεθεί ένας αναγωγικός τύπος που να συνδέει τα ολοκληρώµατα Ιν 

και Ιν-1.   

 γ)  Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα Ι4. 

50. Εάν Iν= ∫∫∫∫
2

π

0

νxdxσυν  όπου ν∈∈∈∈Ν, ν≥≥≥≥2 να δειχθεί ότι Iν=
ν

1ν −−−−
Ιν-2 και στην 

συνέχεια να υπολογισθεί το Ι4. 

51. Εάν Ιν= ∫∫∫∫ xdxσυνxν  τότε :  

 α)  Να δειχθεί ότι Ιν+1=x
ν+1ηµx+(ν+1)xνσυνx-ν(ν+1)Ιν-1, ν≥≥≥≥2.  

 β)  Να υπολογισθούν τα ολοκληρώµατα Ι1 και Ι3. 

52. Να δειχθεί ότι ∫∫∫∫
β

α

νxdxηµ =- [[[[ ]]]]βα1ν xσυνxηµ
ν

1 −−−−−−−− + ∫∫∫∫⋅⋅⋅⋅
−−−− −−−−

β

α

2ν xdxηµ
ν

1ν
. 

53. ∆ίνεται το ολοκλήρωµα Ιν= ∫∫∫∫ dx
x

e
ν

x

 µε x>0 και ν φυσικός µεγαλύτερος 

του 1. Να δειχθεί ότι : Ιν= 1ν1ν

x

Ι
1ν

1

x)1ν(

e
−−−−−−−− −−−−

++++
−−−−

−−−− . 

54. Εάν Iν= ∫∫∫∫
4

π

0

νxdxεφ  όπου ν∈∈∈∈Ν, ν≥≥≥≥2 να βρεθεί η σχέση που συνδέει το 

ολοκλήρωµα Ιν µε το ολοκλήρωµα Ιν-2 και στην συνέχεια να υπολογισθούν 

τα ολοκληρώµατα Ι4 και Ι5. 

55. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f(x)=x+1+
1x

1

++++
, τον άξονα xx΄ και τις 

ευθείες µε εξισώσεις x=2 και x=3. 

56. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f(x)=-x2+4x, τον άξονα xx΄ και τις ευθείες 

µε εξισώσεις x=2 και x=3. 

57. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f(x)=1-x-2  και τον άξονα xx΄. 

58. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f(x)=x3–5x2+4x και τον άξονα xx΄. 

59. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f(x)=εφx , τον άξονα xx΄ και τις ευθείες µε 

εξισώσεις x=π/4 και x=-π/4. 
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60. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται ανάµεσα στους 

θετικούς ηµιάξονες Οx , Οy και την γραφική παράσταση της συνάρτησης 

f(x)=2+x-x2. 

61. Να βρεθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f(x)=lnx, τους άξονες xx΄ και yy΄ και την 

ευθεία y=1. 

62. Να υπολογίσετε το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές 

παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=3-x και g(x)=x2+1. 

63. Να υπολογίσετε το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές 

παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=2x και g(x)=2x2. 

64. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές 

παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=
x

e
 και g(x)=lnx και την ευθεία x=λ 

(λ>0). Στην συνέχεια να υπολογισθούν τα )λ(Elim
λ +∞+∞+∞+∞→→→→

, )λ(Elim
0λ ++++→→→→

. 

65. Να υπολογίσετε το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f(x)=ηµx την εξίσωση της εφαπτοµένης της 

στο σηµείο της Α(π, 0) και την εξίσωση της εφαπτοµένης της στο σηµείο 

της Ο(0,0). 

66. Να υπολογισθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές 

παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=4x3+x2-2x, g(x)=43x-2x2 και τις 

ευθείες x=-1 και x=2. 

67. Να δειχθούν οι παρακάτω ανισότητες :  

 i) 
4

1
xdxσυνx

1

0

3 ≤≤≤≤∫∫∫∫ , ii) 
6

π
dx)xσυν1(

12

π 3
π

4
π

2 ≤≤≤≤∫∫∫∫ ++++≤≤≤≤ ,    

 iii) 0
e

1e
xdxln

x

1e

1

−−−−
≤≤≤≤∫∫∫∫≤≤≤≤ , iv) ln4 16lnxdxln

4

2

≤≤≤≤∫∫∫∫≤≤≤≤ ,      

 v) 4 16dx2
3

1

x ≤≤≤≤∫∫∫∫≤≤≤≤ , vi) 
2

1
dx2

8

1 4

2

x ≤≤≤≤∫∫∫∫≤≤≤≤ −−−− ,     

 vii) 6dx
x1

x

4

27 3

2
3

2

−−−−≤≤≤≤∫∫∫∫
−−−−

≤≤≤≤−−−− . 

68. Έστω η συνάρτηση f:(0,+∞∞∞∞)→→→→ℝℝℝℝ µε             

f(x)= ∫∫∫∫
++++

++++∫∫∫∫
++++

x

1

0
2

x

0
2

dt
t1

1
dt

t1

1
 . Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι 

σταθερή. 
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69. Nα µελετηθεί ως προς την µονοτονία και τα σηµεία καµπής η συνάρτηση : 

F(x)= ∫∫∫∫ −−−−−−−−
x

1

2 dt)12t6t6( . 

70. Εάν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο �, παραγωγίσιµη στο xo=0 και ισχύει 

ότι f(0)=3, να υπολογισθεί το όριο 
1xe

dt)t(xf
lim

x

x

0

0x −−−−−−−−

∫∫∫∫

→→→→
. 

71. Εάν ====∫∫∫∫
++++1x

x

dt)t(tf x3+3x2-1 και η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [-2, 0], 

να υπολογισθεί το f(-1). 

72. Εάν F(x)= ∫∫∫∫
++++2006x

x

dt)t(f  να δειχθεί ότι: F΄(x)=f(x+1)-f(x). 

73. Αν f, g, f΄΄, g΄΄ συνεχείς συναρτήσεις σε ένα διάστηµα [α, β] για τις  

οποίες ισχύει ότι f(α)=f(β)=g(α)=g(β)=0, να δειχθεί ότι 

∫∫∫∫ ′′′′′′′′⋅⋅⋅⋅====∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅′′′′′′′′
β

α

β

α

dx)x(g)x(fdx)x(g)x(f . 

74. Εάν η συνάρτηση f έχει δεύτερη συνεχή παράγωγο στο σύνολο R και για 

κάθε πραγµατικό αριθµό x ισχύει ότι f(
2

π
-x)=f(

2

π
+x) µε f΄(

4

π
)=-

π2

1
, 

να δειχθεί ότι : 1dx)x(fx2
4

π3

4
π

====∫∫∫∫ ′′′′′′′′ . 

75. Να δειχθούν οι παρακάτω ισότητες :   

 α) ∫∫∫∫ −−−−−−−−∫∫∫∫ −−−−====∫∫∫∫
++++

++++

++++

++++

γβ

γα

γβ

γα

β

α

dx)γx(fγdx)γx(xfdx)x(xf . 

 β) ∫∫∫∫====∫∫∫∫
e

1

1

0

x dx)x(lnfdx)x(fe . 

 γ) ∫∫∫∫⋅⋅⋅⋅====∫∫∫∫
2

2

κ4

κ
3

4

1
dxx

κ

1
dxx  µε κ>0. 

 δ) ∫∫∫∫ −−−−====∫∫∫∫
++++2008π

2008

π

0

dx)2008x(ηµxdxηµ . 

76. Εάν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών, 

τότε : 

 α) Να δειχθεί ότι : ∫∫∫∫ ++++⋅⋅⋅⋅====∫∫∫∫
++++ 1

0

να

α

dx)xνα(fνdx)x(f . 

 β) Εάν 1dx)xηµ(f
π2

π

====∫∫∫∫  να δειχθεί ότι : 
π

1
dx))]1x(π(ηµ[f

1

0

====∫∫∫∫ ++++ . 

77. Εάν P(t) είναι ο πληθυσµός µιας χώρας, όπου t ο χρόνος σε έτη, ένας 

«νόµος της αύξησης» εκφράζεται από τη  σχέση Ρ΄(t)=κΡ(t) (1), όπου    
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κ>0 σταθερά που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εάν θεωρήσουµε 

ότι η συνάρτηση Ρ(t) είναι παραγωγίσιµη µε συνεχή παράγωγο, τότε :  

 α) Να βρεθεί η συνάρτηση P(t).  

 β) Εάν υποθέσουµε ότι για τον πληθυσµό της Ελλάδας ισχύει ο νόµος της  

αύξησης από το 1920 και µετά, που ο πληθυσµός ήταν 5.000.000 και 

ότι το 1990 ο πληθυσµός ήταν 10.000.000, να βρεθεί η σταθερά κ 

για την Ελλάδα. 

 γ) Εάν υποθέσουµε ότι οι συνθήκες διαβίωσης δεν θα µεταβληθούν 

σηµαντικά, να «προβλεφθεί» ο πληθυσµός της Ελλάδας το έτος 2010. 

78. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)= ∫∫∫∫ ++++++++++++++++ x
1 

2003200119991997 dt t) t  t  t (t . Να 

δειχθεί ότι η συνάρτηση f δεν έχει σηµεία καµπής. 

79. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)= ∫∫∫∫
2x 
π/6 dt 

t

ηµt
 , µε x>0.  

 α)  Να υπολογιστεί η f’(x).  

      β) Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0∈∈∈∈(
4

π
, 

3

π
) ώστε η 

εφαπτοµένη της Cf στο (x0, f(x0)) να είναι παράλληλη στην ευθεία   

y=x. 

80. Θεωρούµε τη συνάρτηση h(x)=(x-1) ∫∫∫∫
 x
2 dt  

t

lnt
, x>0.  

 α)  Να δειχθεί ότι η συνάρτηση h(x) είναι παραγωγίσιµη.  

 β)  Να δειχθεί ότι µπορεί να εφαρµοστεί το θεώρηµα Rolle για την h στο 

[1, 2].  

      γ) Να δειχθεί ότι υπάρχει ξ∈∈∈∈(1, 2) τέτοιο ώστε 
ξ

ξ - 1
lnξ= ∫∫∫∫

ξ 
2 dt  

t

lnt
. 

81. ∆ίνονται οι συναρτήσεις f(x)=x+e-x, g(x)=x-e-x.  

 α) Να βρεθεί το πρόσηµο της f(x)-g(x) και της f(x)-x στο διάστηµα    

[0, + ∞∞∞∞).  

 β)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τις Cf, Cg και 

τις ευθείες x=0, x=2.  

      γ)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την Cf και 

τις ευθείες x=0, x=2, y=x. 

82. Η εφαπτοµένη του διαγράµµατος µίας συνάρτησης f στο σηµείο µε 

τετµηµένη x=α σχηµατίζει µε τον άξονα x΄x γωνία 
3

π
 και στο σηµείο µε 
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τετµηµένη x=β γωνία 
4

π
. Αν η f’’ είναι συνεχής στο [α, β], να υπολογισθεί 

το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫
β 
α dx (x) ΄΄ f . 

83. Εάν η συνάρτηση f, που είναι δύο φορές παραγωγίσιµη στο διάστηµα       

[α, β], µε συνεχή δεύτερη παράγωγο, στρέφει τα κοίλα άνω και είναι 

γνησίως αύξουσα, να βρεθεί το πρόσηµο της παράστασης : 

∫∫∫∫
β 
α dx (x) ΄΄ f + ∫∫∫∫

β 
α dx (x) ́ f . 

84. ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=1+
2x

1
.  

 α)  Να µελετηθεί και να παρασταθεί γραφικά.  

 β)  Να δειχθεί ότι 
4

5
≤ ∫∫∫∫

2 
1 dx (x) f  ≤≤≤≤ 2.  

 γ)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την Cf, 

τον άξονα  x΄x και τις ευθείες x=2 και x=4.  

 δ)  Να προσδιορισθεί η κάθετη ευθεία στον άξονα x΄x που χωρίζει το 

χωρίο του προηγούµενου ερωτήµατος σε δύο ισεµβαδικά χωρία. 

85. ∆ίνεται η συνάρτηση f : R* →→→→ (0, + ∞∞∞∞)  για την οποία έχουµε ότι               

f (x)=x2 f΄(x) και f (1)=
e

2004
.  

 α)  Να αποδείξετε ότι ο τύπος της f είναι f(x)=2004⋅⋅⋅⋅e x

1
-

.  

 β)  Να υπολογίσετε το εµβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται από τη 

γραφική παράσταση της συνάρτησης g(x)=
2x

(x) f
, τον άξονα x΄x και τις 

ευθείες x=1 και x=2. 

86. ∆ίνεται η συνάρτηση h(x)=ex.  

 α)  Να βρεθεί µια άρτια συνάρτηση f και µια περιττή συνάρτηση g στο R, 

τέτοιες ώστε f(x)+g(x)=h(x).  

 β)  Να βρεθεί η µονοτονία και τα ακρότατα των f, g.  

 γ)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν Ε(λ) του χωρίου που περικλείεται από τις 

f, g και τις ευθείες x=0 και x=λ µε λ>1.  

     δ)  Να βρεθεί το 
∞∞∞∞++++→→→→  λ

lim Ε(λ). 

87. ∆ίνονται οι   συναρτήσεις  f , g  µε πεδίο ορισµού το R και έχουν την  

ιδιότητα f’(x)-g’(x)=(x2+2x-1)ex  για κάθε  x∈∈∈∈R. 

 α)  Να βρεθεί η συνάρτηση h(x)=f(x)–g(x) εάν γνωρίζουµε ότι η Ch  

διέρχεται από το σηµείο Α(0, -1). 
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 β)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις   Cf, 

Cg. 

88. ∆ίνεται  η συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο R και έχει την ιδιότητα    

∫∫∫∫ −−−−++++====x
0

xt 4)x(f)1e(dt)t(fe2  για κάθε x∈∈∈∈R. Να δειχθεί ότι η 

συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο R και να βρεθεί ο τύπος της. 

89. Έστω συνάρτηση f δύο φορές παραγωγίσιµη στο R µε f(1)=f’(1)=0. 

 α)  Να δειχθεί ότι ∫∫∫∫∫∫∫∫ ==== 1
0

21
0 dx)x(''fx

2

1
dx)x(f . 

 β)  Εάν 
1x

6
)x(''f

3 ++++
====  να βρεθεί το ολοκλήρωµα  Ι= ∫∫∫∫

1
0 dx)x(f . 

90. α)  Να δειχθεί ότι ex>x-1  για κάθε x∈∈∈∈R. 

  β)  Θεωρούµε τη συνάρτηση f(x)=αx+xe-x. Nα προσδιορισθεί ο  

πραγµατικός αριθµός α ώστε η γραφική παράσταση της f να έχει στο  

σηµείο  (0, f(0)) εφαπτοµένη παράλληλη στην ευθεία  2x-ψ+7=0. 

 γ)   Για  την τιµή του α που προκύπτει από το προηγούµενο ερώτηµα :  

  i)  Να δειχθεί ότι συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο R και ότι η 

ευθεία ψ=x είναι ασύµπτωτη της γραφικής παράστασης της f όταν 

+∞+∞+∞+∞→→→→x . 

  ii)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν Ε(λ) της περιοχής που ορίζεται από τη  

γραφική παράσταση της f, την ευθεία ψ=x και τις ευθείες x=0 και  

x=λ  (λ>0). 

  iii) Να βρεθεί το )λ(Elim
λ +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

91. Έστω η συνάρτηση dt
e

)t(f
)x(g x

α x∫∫∫∫====  όπου f συνεχής συνάρτηση στο      

[α, β], α>0 και 0dx)x(fβ
α ====∫∫∫∫ . Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ 

∈∈∈∈ (α, β) τέτοιο ώστε )ξ(fdx)x(fξ
α ====∫∫∫∫ . 

92. Έστω η συνάρτηση ∫∫∫∫ −−−−==== β
α dt)tx(f)x(F  όπου f συνάρτηση τέτοια ώστε 

f’(x)>0 για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

 a) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση F είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  και να βρεθεί 

η συνάρτηση F’(x).  

 β) Εάν υπάρχει x0 ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τέτοιο ώστε F’(x0)=0 να δειχθεί ότι F(x)=0 για 

κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

93. Να βρεθεί η συνεχής συνάρτηση f εάν ισχύει ότι 

∫∫∫∫ ++++====−−−−1
0

xx1 e)x(fdx)x(fe  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 
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94. ∆ίνεται συνάρτηση f συνεχής στο ℜℜℜℜ  µε ∫∫∫∫ ∫∫∫∫++++==== x
0

t
0 dt)du)u(f1()x(f  για 

κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 α) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

 β) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνάρτηση ’’1-1’’. 

 γ) Να δειχθεί ότι η εξίσωση ====∫∫∫∫ ∫∫∫∫++++
xe

0
t
0 dt)du)u(f1(  

= ∫∫∫∫ ∫∫∫∫++++)
x

1
ln(
0

t
0 dt)du)u(f1(  έχει µοναδική ρίζα στο ),0( ∞∞∞∞++++ . 

95. ∆ίνεται συνάρτηση f συνεχής στο ℜℜℜℜ  µε 0)x(f ≠≠≠≠  και 

∫∫∫∫−−−−==== 1
0

22 dt)xt(tfx21)x(f  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Έστω ακόµη η συνάρτηση 

g(x) που ορίζεται από τον τύπο 2x
)x(f

1
)x(g −−−−==== . 

 α) Να δειχθεί ότι )x(xf2)x('f 2−−−−====  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

 β) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση g είναι σταθερή. 

 γ) Να δειχθεί ότι ο τύπος της συνάρτησης f είναι 
1x

1
)x(f

2 ++++
==== , 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x .  

 δ) Να υπολογισθεί το όριο ∫∫∫∫
++++

+∞+∞+∞+∞→→→→

2x
x

x
dt)t(flim , x>0. 

96. ∆ίνεται συνεχής συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ ),0(  για την οποία ισχύει ότι 

∫∫∫∫ >>>>x
2 )x(xfdt)t(f  για κάθε ),0(x ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ . 

 α) Να µελετηθεί η συνάρτηση ∫∫∫∫==== x
2 dt)t(f)x(g  ως προς τις ρίζες και το 

πρόσηµο. 

 β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση x1dt)t(fx
2 −−−−====∫∫∫∫  έχει µία τουλάχιστον ρίζα 

στο (1, 3).
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11. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
1. Ένας µιγαδικός z ικανοποιεί τη σχέση : z4= 2)z( . 

 α) Να αποδειχθεί ότι |z|=0 ή |z|=1. 

  β) Εάν z≠0 να αποδειχθεί ότι 
z

1
z ==== . 

  γ) Εάν z≠0 να αποδειχθεί ότι z6=1. 

  δ) Να βρεθούν όλοι οι µιγαδικοί z µε z4= 2)z( . 

 ε) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των παραπάνω µιγαδικών z όταν 

z≠0. 

2.  ∆ίνεται ο µιγαδικός 
2z

i2z
w

++++

++++
==== , µε z=x+ψi και x, ψ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α) Να γραφεί ο w στη µορφή α+βi όπου α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  β) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος της εικόνας Μ του z, όταν w ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  γ) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος της εικόνας Ν του z, όταν ο w είναι 

φανταστικός. 

  δ) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος της εικόνας Μ του z, όταν 

Re(w)=Im(w). 

  ε) Εάν η εικόνα Μ του z κινείται στον κύκλο χ2+ψ2=4, να αποδειχθεί 

ότι η εικόνα του w κινείται στην ευθεία ψ=x. 

3.  ∆ίνεται ο µιγαδικός z µε µε z3+|z|=0. 

  α) Να βρεθούν οι δυνατές τιµές του |z|. 

  β) Να λυθεί η εξίσωση z3+|z|=0. 

  γ) Εάν z1 και z2 είναι οι ρίζες µε µη µηδενικό φανταστικό µέρος, να 

βρεθούν οι z1
3 και z2

3 
. 

  δ) Να υπολογιστεί η παράσταση Α=z1
2004+z2

2004. 

4.  ∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z, w για τους οποίους ισχύει ότι : 

2

1

1x

2xi63wxi43z
lim

2

2

1x
====

−−−−

++++−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
→→→→

. 

  α) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του µιγαδικού z. 

  β) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του µιγαδικού w. 

  γ) Να βρεθεί η ελάχιστη τιµή του |z-w|. 

5.  ∆ίνεται ο µιγαδικός z=α+βi και η εξίσωση ln|z|=1-|z| (1). 

  α) Να δειχθεί ότι η εξίσωση (1) έχει µοναδική λύση την |z|=1. 

  β) Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος της εικόνας Μ(α, β) του µιγαδικού z. 
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  γ)  Από  τους  παραπάνω  µιγαδικούς  z  να  βρεθεί εκείνος του οποίου 

η εικόνα απέχει τη µικρότερη δυνατή απόσταση από την εικόνα του 

µιγαδικού w=2+2i. 

6.  ∆ίνεται η συνάρτηση f, συνεχής στο διάστηµα [0, 2]  και  οι  µιγαδικοί 

αριθµοί  z1=f(0)+i  και  z2=1+f(2)i.  Εάν ισχύει ότι |z1+z2|=|z1-z2| , να 

δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει µια τουλάχιστον ρίζα στο [0, 2]. 

7.  ∆ίνεται η συνάρτηση  f,  συνεχής  στο διάστηµα  [α, β] και παραγωγίσιµη 

στο (α, β) µε f(α)>α>0. ∆ίνεται και ο µιγαδικός 
)α(ifα

)β(ifβ
z

−−−−

++++
==== . Εάν ο z 

είναι φανταστικός να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=x έχει µια τουλάχιστον 

λύση στο διάστηµα (α, β). 

8.  ∆ίνεται η συνάρτηση : 










≥≥≥≥−−−−++++++++

<<<<
−−−−

++++−−−−
++++−−−−

====

1x,
2

1
xiz

1x,
1x

1x3x2
1z

)x(f
2

2

. Εάν η f  

είναι  συνεχής  να  δειχθεί ότι η  εικόνα του µιγαδικού z κινείται σε 

ευθεία της οποίας να βρεθεί η εξίσωση. 

9.  Έστω οι συναρτήσεις f, g ορισµένες και παραγωγίσιµες στο διάστηµα     

[α, β] µε g(x)g’(x)≠0, για κάθε x ∈∈∈∈ (α, β). Εάν w=f(α)+g(β)i, 

z=g(α)+f(β)i και ισχύει ότι zwzw −−−−====++++ , να δειχθεί ότι υπάρχει ένα 

τουλάχιστον xo ∈∈∈∈ (α, β) για το οποίο ισχύει ότι : 0
)x(g

)x(f

)x('g

)x('f

0

0

0

0 ====++++ . 

10.  Έστω στο σύνολο των µιγαδικών C η εξίσωση : z2-λz+λ=0 (1). 

  α) Να βρεθεί το λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ώστε η (1) να µην έχει πραγµατικές ρίζες. 

  β)  Να λυθεί η (1) για λ=2. Στη συνέχεια να βρεθεί το µέτρο κάθε µιας 

από τις ρίζες z1, z2 που βρέθηκαν. 

  γ) Να δειχθεί z1
12+z2

12=-27. 

  δ) Εάν η  f  είναι συνάρτηση παραγωγίσιµη στο [0, 4] και ισχύουν 

21 z

1

z

1
)0(f ++++==== , f(4)=z1

2+z2
2, τότε να δειχθεί ότι υπάρχει ένα 

τουλάχιστον ξ ∈∈∈∈ (0, 4) τέτοιο ώστε f’(ξ)=
4

1
−−−− . 

11.  Θεωρούµε τη συνάρτηση f(z)=|z+i|, όπου z ∈∈∈∈ C και τους µιγαδικούς για 

τους οποίους ισχύει ότι 2
)z(f

)z(f
====

−−−−
 (1). 
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  α)  Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων Μ αυτών των 

µιγαδικών. 

  β)  Να δειχθεί ότι : 
3

4
i

3

5
z ====−−−−  για κάθε z ∈∈∈∈ C, που ικανοποιεί την 

(1). 

  γ)  Να βρεθούν οι µιγαδικοί µε το µεγαλύτερο και το µικρότερο µέτρο. 

  δ)  Θεωρούµε την συνάρτηση g(z)=z-3, όπου z µιγαδικός που ικανοποιεί 

την (1). Να βρεθεί η γραµµή στην οποία κινούνται οι εικόνες Ν των 

µιγαδικών g(z). 

12.  Έστω οι µιγαδικοί z1 και z2 διαφορετικοί του µηδενός και η συνάρτηση f 

: ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε f(x)=|z1x+z2|,  x ∈∈∈∈ ℜℜℜℜ . 

  α)  Να βρεθεί το ελάχιστο της συνάρτησης g(x)=f(x)+f(-x). 

  β)  Εάν η πλάγια ασύµπτωτη της Cf  όταν x→→→→+∞∞∞∞ διέρχεται από το σηµείο 

Μ(0, |z2|), να δειχθεί ότι ο µιγαδικός 21zzw ====  είναι θετικός 

αριθµός. 

  γ) Εάν ισχύει ότι : 2+|z2||z1+z2|<2|z2|+|z1+z2| να δειχθεί ότι η 

εξίσωση f(x)=2x έχει λύση στο διάστηµα (0, 1). 

  δ) Εάν z1=1 και z2=i, να δειχθεί ότι 

Rx),1xxln(dt
)t(f

1 2x
0 ∈∈∈∈++++++++====∫∫∫∫ . 

13.  Έστω οι µιγαδικοί z1 και z2 διαφορετικοί του µηδενός για τους οποίους 

ισχύει ότι : (z1+z2)
2001=(z1-z2)

2001. Θεωρούµε την συνάρτηση f µε 

f(x)=|xz1+z2|, x ∈∈∈∈ ℜℜℜℜ . Να δειχθούν τα ακόλουθα :  

  α)  0zzzz 1221 ====++++ . 

  β)  Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ . 

  γ)  Υπάρχει x0 ∈∈∈∈ (-1, 1) τέτοιο ώστε f’(x0)= 3x0
2-1. 

  δ)  Η συνάρτηση f έχει ελάχιστο το |z2|. 

14.  ∆ίνονται δύο µιγαδικοί αριθµοί z, w ∈∈∈∈ C* καθώς και η συνάρτηση f µε 

τύπο f(x)=




>>>>++++++++++++

≤≤≤≤++++++++

0xwzxw3x

0xzwx2
2 . Εάν είναι γνωστό ότι 

υπάρχει το )x(flim
0x →→→→

 να δειχθεί ότι ο αριθµός 
w

z
  είναι πραγµατικός. 

15.  ∆ίνεται µία συνεχής συνάρτηση f στο διάστηµα [α, β] µε f(x) ≠≠≠≠ 0 για 

κάθε x ∈∈∈∈ [α, β]. ∆ίνεται επιπλέον ένας µη µηδενικός µιγαδικός αριθµός 
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z τέτοιος ώστε να ισχύει : )α(f
z

1
z ====++++  και )β(f

z

1
z 2

2
2 ====++++ . Να 

δειχθεί ότι : 

  α) Η εξίσωση x3f(α)+f(β)=0 έχει µία τουλάχιστον λύση στο (-1, 1). 

  β)  |f(β)|<|f(α)|. 

16.  ∆ίνεται ένας µιγαδικός αριθµός z µε |z|=1 καθώς και η συνάρτηση f µε 

f(x)=|xz+z|2, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Εάν είναι γνωστό ότι ∫∫∫∫ ====1
0 7dx)x(f3  να δειχθεί 

ότι ο z είναι πραγµατικός. 

17.  ∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z ∈∈∈∈ C-{0,1} τέτοιοι ώστε 

.1dt
1z

z
lim

t
1x

x
x

====∫∫∫∫
−−−−

++++

+∞+∞+∞+∞→→→→
 Να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων 

των µιγαδικών z στο µιγαδικό επίπεδο. 

18.  ∆ίνεται συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο [α, β] µε 0 ∉∉∉∉ [α, β] και οι 

µιγαδικοί αριθµοί zx=x+if(x), x ∈∈∈∈ [α, β]. Εάν είναι γνωστό ότι 

βα zz ∈∈∈∈ℜℜℜℜ  να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον θ ∈ (α, β) έτσι ώστε 

να ισχύει ότι 
θ

)θ(f
)θ('f ==== . 

19.  Έστω µία συνεχής συνάρτηση f στο διάστηµα [α, β], παραγωγίσιµη στο   

(α, β) και οι µιγαδικοί αριθµοί z=eα-βf(α)+3i  και w=-f(β)-i. Εάν ισχύει 

ότι Re(z-w )=2f(β) να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈∈∈∈ (α, β) 

τέτοιο ώστε να είναι f(x0)+f’(x0)=0. 

20.  Μία συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ   έχει την ιδιότητα : (fof)(x)=2-x για κάθε 

x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

  α) Να δειχθεί ότι f(1)=1. 

      β)  Να δειχθεί ότι η f αντιστρέφεται. 

  γ)  Να δειχθεί ότι η f έχει σύνολο τιµών το ℜℜℜℜ . 

  δ) Να δειχθεί ότι f-1(x)=2-f(x), x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

21.  Μία συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ   έχει την ιδιότητα : f(x)≤x2+x≤f(x-1)+2x  

για κάθε  x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α)  Να βρεθεί ο τύπος της f. 

  β)  Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόµενων της Cf οι οποίες 

διέρχονται από το σηµείο Μ(2, 5). 

22.  Έστω f : [α, β]→ℜℜℜℜ   συνάρτηση  που  είναι  συνεχής  στο  [α, β]  και  

παραγωγίσιµη στο (α, β), µε f(α)=2β και f(β)=2α. Να αποδειχθεί ότι : 

  α)  Η εξίσωση f(x)=2x έχει µια τουλάχιστον ρίζα στο (α, β). 
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  β)  Υπάρχουν ξ1, ξ2 ∈∈∈∈ (α, β) τέτοια ώστε : f΄(ξ1)f΄(ξ2)=4. 

23.  ∆ίνεται η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : [0, 4] ℜℜℜℜ→→→→  για την οποία 

γνωρίζουµε ότι f(0)=f(4)=2 και η συνάρτηση f΄ είναι γνησίως φθίνουσα 

στο [0, 4]. 

  α) Να δειχθεί ότι 2)x(f ≥≥≥≥  για κάθε ∈∈∈∈x  [0, 4]. 

  β) Εάν η µέγιστη τιµή της f στο [0, 4] είναι ίση µε 3, να δειχθεί ότι 

υπάρχουν x1, x2 στο (0, 4) τέτοια ώστε  4
)x('f

1

)x('f

1

21

====−−−− . 

  γ) Θεωρούµε τις συναρτήσεις g(x)= x)x(f ++++  και φ(x)= x2  µε x ∈∈∈∈    

[0, 4]. Να δειχθεί ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ∈∈∈∈0x  (0, 4) τέτοιο 

ώστε οι εφαπτόµενες των Cφ και Cg στο σηµείο µε τετµηµένη x0 να 

είναι παράλληλες. 

24.  Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε f(0)=1 και τέτοια 

ώστε x22 xe)x(f)x('f)x(f −−−−====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

  β)  Να βρεθεί το σύνολο τιµών της συνάρτησης f. 

  γ)  Να δειχθεί ότι η ευθεία y=-x+1 εφάπτεται της Cf.  

25.  Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  για την οποία ισχύει ότι 

x)x(f)x(f3 ====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α) Να βρεθεί το f(0). 

  β)  Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία και το πρόσηµό 

της. 

  γ)  Να δειχθεί ότι x)x(f)x('xf <<<<<<<<  για κάθε x>0.  

26.  Μία συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ ),0(  έχει την ιδιότητα : 

1yxxy)y(f)x(f)xy(f −−−−−−−−−−−−++++++++====  για κάθε x, y ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  

  α) Να βρεθεί το )1(f . 

  β) Εάν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο x0=1 µε 3)1('f ==== , να 

δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ),0( ∞∞∞∞++++  και να 

βρεθεί ο τύπος της. 

  γ) Να λυθεί η εξίσωση f(x)=2x όταν x∈∈∈∈ (0, 2]. 

27.  Έστω η παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ ),1[  για την οποία 

ισχύει ότι x22 e)x(fx2xlnx2)x('xf ++++====++++ , ),1[x ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ , 

e3)1('f ====  και f(x)>x2+1 για κάθε ),1[x ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ . 
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  α) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία στο ),1[ ∞∞∞∞++++ . 

  β) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της συνάρτησης f. 

  γ) Να δειχθεί ότι f(x)>2x2+lnx για κάθε ),1[x ∞∞∞∞++++∈∈∈∈ .  

28.  Μία συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ   έχει την ιδιότητα : f’’(x)=f(x) για κάθε x 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και f’(0)=f’’(0)=1. 

  α)  Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση xe

)x(f)x('f
)x(g

++++
====  είναι σταθερή 

στο ℜℜℜℜ . 

  β)  Να αποδειχθεί ότι f΄(x)+f(x)=2ex, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  γ)  Να βρεθεί ο τύπος της f. 

29.  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=ex+e-x-x2-2. 

  α) Να δειχθεί ότι η f έχει ελάχιστο το µηδέν. 

       β) Να δειχθεί ότι η f είναι κυρτή. 

       γ) Να δειχθεί ότι η f΄ είναι κοίλη στο (-∞, 0] και κυρτή στο [0, +∞). 

  α) Να λυθεί η εξίσωση f(x)=0. 

       β) Να αποδειχθεί ότι ex+e-x≥x2+2 για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

30.  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=3x4+4x3-(10+α)x2+β. Εάν η f παρουσιάζει 

τοπικό ακρότατο στο x0=1 µε τιµή f(x0)=2, τότε : 

  α) Να βρεθούν οι τιµές των α, β. 

  β) Να µελετηθεί η f ως προς τη µονοτονία. 

  γ) Να βρεθούν όλα τα τοπικά ακρότατα της f. 

  δ) Να βρεθεί το πλήθος των πραγµατικών ριζών της εξίσωσης f(x)=0. 

  ε) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της f. 

  στ) Να βρεθούν τα ολικά ακρότατα της f. 

  ζ) Να αποδειχθεί ότι 3x4+4x3+32≥12x2 για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

31.  Μία παραγωγίσιµη συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  έχει την ιδιότητα : 

f3(x)+3f(x)=x3+3x+3ex-3 για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α) Να αποδειχθεί ότι η f δεν έχει κρίσιµα σηµεία. 

  β) Να βρεθεί η µονοτονία της f(x). 

  γ) Να λυθεί η εξίσωση f(x)=0. 

  δ) Να βρεθεί το πρόσηµο της f. 

  ε) Να εξετασθεί εάν η f έχει τοπικά ακρότατα. 
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32.  ∆ίνεται η συνάρτηση f, ορισµένη στο ℜℜℜℜ , µε τύπο 

22

22

zx

zxzx
)x(f

++++

++++−−−−−−−−
====  όπου z=α+βi, α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈  µε α≠0 µιγαδικός 

αριθµός. 

  α)  Να βρεθούν τα όρια )x(flim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

, )x(flim
x −∞−∞−∞−∞→→→→

.     

  β) Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης f, εάν |z+1|>|z-1|.    

  γ) Να βρεθεί το σύνολο τιµών και το πλήθος των ριζών της f. 

33.  ∆ίνεται η συνάρτηση 
1x

x4x
)x(f

2

3

−−−−

−−−−
==== .   

  α)  Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της f. 

  β)  Να βρεθούν τα κοινά σηµεία της Cf  µε τον άξονα x’x. 

  γ)  Να βρεθούν τα διαστήµατα στα οποία η Cf είναι πάνω από τον άξονα 

x’x. 

  δ)  Να εξεταστεί εάν η Cf  έχει κέντρο ή άξονα συµµετρίας. 

  ε)  Να µελετηθεί η f ως προς την µονοτονία. 

  στ) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της f σε καθένα από τα διαστήµατα του 

πεδίου ορισµού της καθώς και το σύνολο τιµών της f. 

  ζ)  Να βρεθεί το πλήθος των ριζών της εξίσωσης x3-αx2-4x+α=0, 

όπου α ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

34.  Μια συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  έχει την ιδιότητα : 
xe

2

)x('f

1

)x(f

1
====++++  για 

κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Εάν f(0)=1, τότε : 

  α) Να βρεθεί το ∫∫∫∫ ++++==== dxe))x('f)x(f(I x . 

  β) Να αποδειχθεί ότι f(x)=ex, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

35.  Έστω F µια αρχική της συνεχούς συνάρτησης f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ , µε την 

ιδιότητα : F2(x)≤F(x)F(α-x) για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , όπου α≠0. 

  α) Να δειχθεί ότι F(0)=F(α). 

  β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει µια τουλάχιστον ρίζα στο ℜℜℜℜ . 

36.  Έστω µια συνεχής και άρτια συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  και η συνάρτηση : 

∫∫∫∫ −−−−==== β
α dt)tx(f)x(g , x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  α<β. 

  α) Να βρεθεί η παράγωγος της g. 

  β) Να αποδειχθεί ότι g(α)=g(β). 

  γ) Να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξ∈∈∈∈(α, β) τέτοιο, ώστε f(ξ-α)=f(ξ-β). 
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37.   Έστω f µια συνεχής συνάρτηση στο ℜℜℜℜ  και α<β. Εάν 

∫∫∫∫∫∫∫∫ ≥≥≥≥++++ β
α

β
α dx)x(fdt)tx(f  για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , τότε : 

  α)  Να αποδειχθεί ότι : ∫∫∫∫∫∫∫∫ ≥≥≥≥++++++++
++++

β
α

xβ
xα dx)x(fdt)tx(f   για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  β) Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης 

∫∫∫∫−−−−∫∫∫∫ ++++==== β
α

β
α dt)t(fdt)tx(f)x(g . 

  γ) Να εξετασθεί εάν η συνάρτηση g έχει ελάχιστο. 

  δ) Να αποδειχθεί ότι f(α)=f(β). 

  ε) Εάν η f είναι παραγωγίσιµη, να αποδειχθεί ότι υπάρχει ξ ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τέτοιο, 

ώστε f΄(ξ)=0. 

38.  ∆ίνεται η συνάρτηση : dt
e1

tσυνe
)x(f

x

x
t

t

∫∫∫∫
++++
++++

====
−−−−

, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α) Να βρεθεί η f’(x). 

  β) Να αποδειχθεί ότι f(x)=x+ηµx για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  γ) Να αποδειχθεί ότι ορίζεται η f-1 : [0, π]→[0, π]. 

  δ) Να  αποδειχθεί ότι το εµβαδόν του χωρίου µεταξύ των Cf και Cf
-1  

και των ευθειών x=0 και x=π είναι Ε=4 τ.µ. 

39.  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)= x lnx. 

  α) Να µελετηθεί ως προς την κυρτότητα και τα σηµεία καµπής. 

  β)  Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτοµένης στα σηµεία καµπής. 

  γ)  Να δειχθεί ότι :   

   i)  x lnx≥x-1 για κάθε x∈∈∈∈(0, 1].   

   ii)  x lnx≤x-1 για κάθε x∈∈∈∈[1, +∞). 

40.  ∆ίνεται η συνάρτηση f, συνεχής στο ℜℜℜℜ  και η συνάρτηση g που ορίζεται 

στο ℜℜℜℜ  και έχει τύπο :  ∫∫∫∫ −−−−++++∫∫∫∫ −−−−==== ++++−−−− 1x
0

x
0

33

dt)1t(fdt)1t(f)x(g . 

  α)  Να δειχθεί ότι η g  είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  και να βρεθεί η g’(x). 

  β)  Εάν η g παρουσιάζει ακρότατο στο x0=1 τότε να δειχθεί ότι    

f(0)=f(-1). 

  γ)  Να δειχθεί ότι υπάρχει ξ∈∈∈∈(0, 1) έτσι ώστε να ισχύει                 

f(ξ3-1)=f(-ξ3). 

41.  ∆ίνεται η συνάρτηση dt
1t

1t
)x(f

2x

x
3

2

∫∫∫∫
++++

−−−−
==== . 

  α)  Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της. 

  β)  Να βρεθεί η f’(x) όπου ορίζεται. 

  γ)  Να µελετηθεί η f ως προς τη µονοτονία. 
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  δ)  Να λυθεί η εξίσωση f(x)=0. 

42.  ∆ίνεται η συνάρτηση f, παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  µε xe

1x2
)x('f

−−−−
====  και 

f(0)=-1. 

  α)  Να βρεθεί η συνάρτηση f. 

  β)  Να  υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις 

γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g µε 
1x2

)x(f
)x(g

−−−−
====  

τον άξονα ψ΄ψ και την ευθεία x=1. 

43.  Οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο ℜℜℜℜ  µε f’=g, g’=f και 

ισχύουν f(x)>0, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και g(-x)g(x)<0, για x≠≠≠≠ 0. 

  α)  Να µελετηθούν οι f, g ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα. 

  β)  Να δειχθεί ότι : g(x)>xf(0), για x>0. 

  γ)  Να µελετηθούν οι f, g ως προς την κυρτότητα. 

  δ) Να δειχθεί ότι οι συναρτήσεις h(x)=e-x(f+g)(x) και φ(x)=ex(f-g)(x) 

είναι σταθερές. 

  ε)  Εάν f(0)=1, να βρεθούν οι τύποι των f, g. 

44.  Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  και ισχύουν :  

2

e
)x('f)x(f)]x('f[

x
2 ====++++ , x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , f(0)=1, f΄(0)=0. 

  α) Να δειχθεί ότι f2(x)=ex+c1x+c2, όπου c1, c2  σταθερές. 

  β)  Να βρεθεί ο τύπος της f2. 

  γ)  Να δειχθεί ότι xe)x(f x −−−−==== , x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  δ)  Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : dx
1e

)x(''f)x(f
I x∫∫∫∫

−−−−
==== , x>0. 

45.  Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  µε f(x)>0 και ισχύει ότι 

lnf(x)+ef(x)=x για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α)  Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. 

  β)  Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται. 

  γ)  Να λυθούν οι εξισώσεις f(x)=1 και f(x)=e. 

  δ)  Να υπολογισθεί το άθροισµα ∫∫∫∫++++∫∫∫∫==== ++++−−−− 1e
e

e
1

1 2

dx)x(fdx)x(fI . 

46.  Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  και ισχύει ότι 

∫∫∫∫ ++++−−−−====x
1

3 1x2)x(lnxfdt)t(lnf , x>0. 

  α)  Να δειχθεί ότι : ∫∫∫∫ ====2/1
0

x 14dx)x('fe . 

  β)  Να δειχθεί ότι : f(x)=3e2x-2, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 
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  γ)  Να γραφεί η εξίσωση της εφαπτοµένης ε της Cf  στο A(0, f(0)). 

  δ)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται µεταξύ της 

Cf, της εφαπτοµένης ε και της ευθείας x=ln2. 

47.  Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο [1, +∞) µε f(x)≥1 και         

f(x)-lnf(x)=x για x≥1. 

  α)  Να υπολογισθεί το f(1). 

  β)  Να λυθούν οι εξισώσεις f(x)=1 και f(x)=e. 

  γ)  Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. 

  δ)  Να βρεθεί ο τύπος τη αντίστροφης της f. 

  ε)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται µεταξύ της  

Cf
-1, της διχοτόµου του 1ου τεταρτηµορίου και της ευθείας x=e. 

48.  Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο *ℜℜℜℜ  µε f΄(x)=1+xe-f(x) και 

1
e

1xe
x

)x(f

≤≤≤≤
++++++++

 για κάθε x ≠≠≠≠ 0. 

  α)  Να δειχθεί ότι : xx)x(f xe)'e( −−−−−−−− ==== , x ≠≠≠≠ 0 και f(x)=ln(ex-x-1), x≠≠≠≠ 0. 

  β)  Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα στο *ℜℜℜℜ . 

  γ)  Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα ∫∫∫∫==== −−−− dxe)x('fxI )x(f2 . 

49.  Οι συναρτήσεις f,  g είναι παραγωγίσιµες στο ℜℜℜℜ  µε συνεχή παράγωγο  

και ισχύουν f΄(x)>0 και ∫∫∫∫==== x
1 dt)xt('fx)x('g , για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α)  Να δειχθεί ότι g΄(x)=f(x2)-f(x), x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  β)  Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς την µονοτονία. 

  γ)  Να δειχθεί ότι υπάρχει ξ∈∈∈∈(0, 1), τέτοιο ώστε : 
ξ2

)ξ('f
)ξ('f 2 ==== . 

50.  Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο ℜℜℜℜ  µε ∫∫∫∫====∫∫∫∫
2
1

1
0 dt)t(fdt)t(f .  

  α)  Να δειχθεί ότι ∫∫∫∫====∫∫∫∫
2
0

1
0 dt)t(f

2

1
dt)t(f . 

  β)  Να δειχθεί ότι η συνάρτηση ∫∫∫∫==== x
0 dt)t(f

x

1
)x(φ  ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις του θεωρήµατος Rolle στο διάστηµα [1, 2]. 

  γ)  Να δειχθεί ότι υπάρχει ξ∈∈∈∈(1, 2) τέτοιο ώστε ∫∫∫∫==== 1
0 dt)tξ(f)ξ(f . 

51.  ∆ίνεται η συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το ℜℜℜℜ  για την οποία ισχύει ότι 

2f(x)+f(2004-x)= -x , για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α)  Να βρείτε τον τύπο της f . 

  β)  Να βρείτε τις ασύµπτωτες της συνάρτησης g(x)=
xln

)x(f
. 
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  γ)  Αν h(x)=x2f(x), να δειχθεί ότι υπάρχουν α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ τέτοιοι ώστε : 

∫∫∫∫
β

α

dx)x(xh΄h =h(α)-h(β). 

52.  ∆ίνεται η παραγωγίσιµη συνάρτηση f για την οποία ισχύει : 

[f(x)]1821+α[f(x)]3=-ef(x), α>0, για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α)  Να δειχθεί ότι f(x)=c , για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ ,όπου c αρνητική σταθερά . 

  β)  Να βρεθούν οι ασύµπτωτες της συνάρτησης g(x)=
1e

)x(f
x −−−−

. 

53.  ∆ίνεται η παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  συνάρτηση f για την οποία ισχύει :         

f΄(x)+f(x)=1 , για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και f(0)=e+1. 

  α)  Να βρεθεί το όριο 
∞∞∞∞++++→→→→ y

lim (
2 x

lim
→→→→

f(xy)). 

  β)  Να δειχθεί ότι η f είναι κυρτή στο ℜℜℜℜ  . 

54.  Έστω η συνεχής στο ℜℜℜℜ  συνάρτηση f και η παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  

συνάρτηση g για τις οποίες ισχύουν : ( fff �� )(x)=x και 

( ff � )(x)=g΄(x) , για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Εάν η Cg διέρχεται από τα σηµεία  

Α(1, 3) και Β(2, 
2

9
) , να δειχθούν τα ακόλουθα :  

  α)  ∫∫∫∫
1

0

dx))x(g΄(f =
2

1
. 

  β)  ∫∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
2

1

dt)t)(fff( ��� =
2

3
 (η f εµφανίζεται στο ολοκλήρωµα 2006 

φορές). 

55.  ∆ίνεται η συνεχής συνάρτηση f για την οποία ισχύει ότι              

f(x)+f(x-1002)=0, για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Να δειχθούν τα ακόλουθα :  

  α)  f(x+2004)=f(x), για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  β)  ∫∫∫∫ ++++
2005

1

dx)2005x(f = ∫∫∫∫
2006

2

dx)x(f  . 

56.  Έστω η συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  για την οποία ισχύει :                    

f(x)]3-2003[f(x)]2-2003f(x)-2004 =0, για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α)  Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι σταθερή . 

  β)  Θεωρούµε τα ολοκληρώµατα : I= ∫∫∫∫
++++++++

−−−−++++5

3
2

4

dx
1xx

2004)x(fx
,             

J= ∫∫∫∫
++++++++

5

8
2

4

dx
1xx

x
, K= ∫∫∫∫

−−−−++++++++

−−−−−−−−3

8
2

3

dx
2003)x(fxx

1xx
. Να υπολογισθεί 

η παράσταση  I–J–K. 
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57.  Έστω η παραγωγίσιµη στο ℜ  συνάρτηση g και η συνάρτηση 

f(x)= ∫∫∫∫ −−−−
++++1x2

1

dt)tx2(g . 

  α) Να δειχθεί ότι : f΄΄(x)+f΄(x)=2[g(2x-1)+2g΄(2x-1)], για κάθε 

x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  β)  Εάν η γραφική παράσταση της g  βρίσκεται πάνω από τον άξονα x΄x 

και η g είναι γνησίως αύξουσα στο ℜℜℜℜ , να δειχθεί ότι η συνάρτηση 

h(x)=f΄(x)+f(x) είναι γνησίως αύξουσα στο ℜℜℜℜ . 

58.  α)  Να λυθεί στο ℜℜℜℜ  η εξίσωση : (x2 + x +1)11–(2x2 – x +1)7+        

+(x2 + x +1)7–(2x2 – x +1)11=x2–2x. 

  β) Να λυθεί η ανίσωση : 2ln
7x4x

9xx2
2

2

++++++++

++++++++
+5(x2–3x+2)<0. 

59.  ∆ίνεται η συνεχής στο ℜℜℜℜ  συνάρτηση f και η συνάρτηση                   

g(x)= ∫∫∫∫ ∫∫∫∫ ∫∫∫∫
x

1

t

1

z

1

5 dt)dz)du)u(f(( .  

  α) Να βρεθούν οι g΄, g΄΄, g(3) . 

  β) Να βρεθεί το όριο : 
1x

lim
→→→→ 3)1x(

)x(g

−−−−
 εάν είναι γνωστό ότι f(1)=12. 

  γ) Εάν για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ είναι f(x)≠ 0, να δειχθεί ότι η g΄΄ είναι γνησίως 

µονότονη. 

60.  ∆ίνεται η τέσσερις φορές παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  συνάρτηση f τέτοια ώστε 

: f(4)(x)+f(3)(x)=ηµx+συνx, για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και f(0)=1, f΄(0)=0,         

f΄΄(0)=-1 και f(3)(0)=0.  

  α) Να βρεθεί ο τύπος της f. 

  β) Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : ∫∫∫∫
3

π

0

dx
)x(f

1
. 

  γ) Να υπολογισθεί το άθροισµα : S= ∫∫∫∫ −−−−
4

3

2 dx)x
2

π
(f  + ∫∫∫∫

4

3

2 dx)x(f . 

61.  Έστω η συνεχής συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το [-5, 7], σύνολο τιµών 

το [-2, 9] και την ιδιότητα ∫∫∫∫
−−−−

7

5

dx)x(f =0.  

  α) Να δειχθεί ότι -f 2(x)+7f(x)+18≥≥≥≥ 0, για κάθε x∈[-5, 7]. 

  β)  Να δειχθεί ότι ∫∫∫∫
−−−−

7

5

2 dx)x(f ≤≤≤≤ 216.  
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62.  Έστω συνάρτηση f συνεχής στο [0, 1], τέτοια ώστε f(x)>0 για κάθε 

x∈∈∈∈[0, 1] και ∫∫∫∫
1

0

2 dx)x(fln +
5

1
=2 ∫∫∫∫

1

0

2 dx)x(flnx . 

   α) Να δειχθεί ότι f(x)=
2xe , για κάθε x∈∈∈∈[0, 1]. 

  β) Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : ∫∫∫∫
++++−−−−

1

0
dx

)x(f)x1(f

)x(f
. 

63.  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=x4–4x3+5x2–α, α>0. 

  α)  Να µελετηθεί η f ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα. 

  β) Να βρεθεί το σύνολο τιµών της f. 

  γ) Να βρεθεί το πλήθος των πραγµατικών ριζών της εξίσωσης  f(x)=0. 

64.  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=αηµx+βσυνx–
π

a2
, όπου α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο       

(0, π). 

  β) Εάν ισχύει ότι ∫∫∫∫
a

0

dx)x(f =ηµα, να δειχθεί ότι υπάρχει ένα 

τουλάχιστον ξ∈∈∈∈(0, α) τέτοιο ώστε f(ξ)=συνξ. 

65.  α)  Εάν f είναι µια παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  συνάρτηση και η εξίσωση   

f΄(x)=0 έχει το πολύ ν διακεκριµένες πραγµατικές ρίζες (ν∈∈∈∈Ν), 

τότε να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει το πολύ ν+1 

διακεκριµένες πραγµατικές ρίζες. 

  β) Να λυθεί η εξίσωση : 4x=– x2+15 –10. 

66.  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=ex+x3+x, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α) Να δειχθεί ότι η f είναι αντιστρέψιµη και να βρεθεί το πεδίο ορισµού 

της f–1. 

  β) Να λυθεί η εξίσωση f–1(x)=0. 

  γ) Θεωρώντας ότι η συνάρτηση f–1 είναι παραγωγίσιµη στο πεδίο 

ορισµού της, να βρεθεί η παράγωγος της f–1 στο σηµείο 1. 

67.  α) Έστω η συνάρτηση f  ορισµένη στο [α, β]. Εάν η f είναι αντιστρέψιµη 

και έχει συνεχή πρώτη παράγωγο στο [α, β], να δειχθεί ότι : 

∫∫∫∫
β

α

dx)x(f + ∫∫∫∫
−−−−

)β(f

)α(f

1 dx)x(f =βf(β)–αf(α). 

  β) ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=ex+x5. Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : 

∫∫∫∫
++++

−−−−
1e

1

1 dx)x(f . 
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68.  α) Έστω συνάρτηση f ορισµένη στο Α και γνησίως αύξουσα στο Α. Να 

δειχθεί ότι : ο αριθµός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης  f(x)= )x(f 1−−−−  εάν 

και µόνο εάν ο ρ είναι ρίζα της εξίσωσης f(x)=x. 

       β) Εάν f(x)=x+ ∫∫∫∫
−−−−

x

2004

t dte
2

, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , να δειχθεί ότι η f είναι γνησίως 

αύξουσα και να λυθεί η εξίσωση : f(x)= )x(f 1−−−− . 

69.  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=
xxx

xxx

4πe

53e

++++++++

++++++++
,  x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α) Να βρεθεί το όριο της f  στο ∞∞∞∞++++ . 

  β) Να βρεθεί το όριο της f  στο ∞∞∞∞−−−− . 

  γ) Εάν g(t)=
)tσυν(ηµe , να βρεθεί το όριο : 

+∞+∞+∞+∞→→→→x
lim ∫∫∫∫ ++++

++++1)x(f

)x(f
dt)t2)t(g( . 

70.  Έστω f συνεχής συνάρτηση στο ℜℜℜℜ . 

  α) Εάν για κάθε x, y ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ισχύει ότι f(x+y)=f(x)+f(y)+λxy(x+y), 

λ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , να δειχθεί ότι ∫∫∫∫
−−−−

α

α

dx)x(f =0 (α ℜℜℜℜ∈∈∈∈ ). 

  β) Εάν για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  ισχύει ότι 1x3dt)t(f
x3

1

−−−−≥≥≥≥∫∫∫∫ , να δειχθεί ότι η 

εξίσωση 33
)x(f

x

x))x(f(dt)t(f −−−−====∫∫∫∫  έχει µία τουλάχιστον πραγµατική 

ρίζα. 

71.  Θεωρούµε τη συνεχή συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το [0, 10] και τιµές 

στο Ζ και τη συνάρτηση g µε τύπο g(x)=
2)x(f))x(f())x(f(6

3)x(f3))x(f(6
23

2

−−−−++++−−−−

++++++++
 

και τιµές στο Ζ. 

  α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι σταθερή. 

  β) Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της g και οι τύποι των f, g. 

72.  ∆ίνεται η εξίσωση: z2−(2εφθ)z+1=0, θ ∈∈∈∈ (0, 
4

π
). 

  α)  Να δειχθεί ότι οι ρίζες της εξίσωσης αυτής είναι µη πραγµατικοί 

αριθµοί. 

  β) Έστω z1, z2 οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης. Εάν ισχύει ότι 

1 2

1 2

z z
z z

3

++++
+ =+ =+ =+ =  να βρεθεί η τιµή του θ και οι ρίζες z1, z2. 

73.  Έστω f(z)= z −i z , z∈∈∈∈C. 

  α)  Να λυθεί η εξίσωση : f(z)=2−i. 
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  β)  Εάν 2)z(f ====   να βρεθεί το z . 

  γ)  Εάν 1z ====  να δειχθεί ότι ο γεωµετρικός τόπος των εικόνων του    

w=f(z) είναι κύκλος που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

74.  ∆ίνεται η εξίσωση : z z+4Re[(1−2i)z]+4=0  (1). 

  α)  Να δειχθεί ότι η εξίσωση αυτή έχει άπειρες λύσεις στο σύνολο των 

µιγαδικών. 

  β)  Εάν z1, z2 είναι δύο λύσεις της παραπάνω εξίσωσης, να δειχθεί ότι 

8zz 21 ≤≤≤≤−−−− . 

  γ)  Εάν t1, t2 είναι αντίστοιχα οι τιµές των µιγαδικών z1 και z2 (του 

ερωτ. β) για τις οποίες η παράσταση 21 zz −−−−  γίνεται µέγιστη, να 

δειχθεί ότι ν1ν4ν

21

ν2

21 52)tt(10tt ++++====−−−−++++++++  για κάθε ν∈∈∈∈N*. 

75.  Έστω µια συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→ℜℜℜℜ  τέτοια ώστε : f3(x)+2x2f(x)=3ηµ3x για 

κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Εάν α
x

)x(f
lim

0x
====

→→→→
 τότε : 

  α)  Να δειχθεί ότι α=1. 

  β) Να βρεθούν τα όρια :  

   i) 
x

)xηµ(f
lim

0x →→→→
.  

   ii)  
x

))x(f(f
lim

0x→→→→
.   

   iii)  
2x3x

)xx(f
lim

20x

2

++++−−−−

−−−−
→→→→

. 

76.  Έστω µια συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→ℜℜℜℜ , η οποία είναι γνησίως αύξουσα και 

συνεχής. Εάν 1
1x

)x(f
lim

1x
====

−−−−→→→→
 τότε : 

  α)  Να βρεθεί το όριο : 
xσυν

)xηµ(f
lim

2

π
x→→→→

. 

  β)  Να δειχθεί ότι : f(1)=0. 

  γ)  Να βρεθεί η τιµή του κ, ώστε η συνάρτηση 







====

≠≠≠≠
−−−−====

1x,κ

1x,
1x

)x(f
)x(g  

να είναι συνεχής στο ℜℜℜℜ . 

  δ)  Εάν κ=1 να δειχθεί ότι η γραφική παράσταση της g τέµνει την ευθεία 

(ε) : y=2x σε ένα τουλάχιστον σηµείο µε τετµηµένη xo ∈∈∈∈ (0, 1). 
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77.  Έστω µια συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→ℜℜℜℜ  τέτοια ώστε : 1x)x(f ≤≤≤≤−−−−  για κάθε 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α)  Να δειχθεί ότι : 1
x

)x(f
lim
x

====
+∞+∞+∞+∞→→→→

. 

  β)  Να βρεθούν τα όρια :   

   i) ν
x x

)x(f
lim

+∞+∞+∞+∞→→→→
, *Nν ∈∈∈∈ .  

   ii) ))
x

1
(xf(lim

0x →→→→
. 

   iii) )
1x

x
(f

x

2xx
lim

2

2

2

x ++++
−−−−−−−−

+∞+∞+∞+∞→→→→
. 

78.  Έστω µια συνάρτηση f συνεχής στο ℜℜℜℜ  τέτοια ώστε : 
1x

xηµ
)

1x

x
(f

−−−−
====

−−−−
 

για κάθε 1x ≠≠≠≠ . 

  α)  Να δειχθεί ότι : 0
1x

xηµ
lim
x

====
−−−−+∞+∞+∞+∞→→→→

. 

  β)  Να βρεθεί το f(1). 

  γ)  Να δειχθεί ότι υπάρχει xo∈∈∈∈
6π

π
(

−−−−
, 

2π

π

−−−−
) τέτοιο ώστε : f(xo)=0. 

79.  Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο [0, ∞∞∞∞++++ ) µε f(x)>0 για κάθε x∈∈∈∈ 

[0, ∞∞∞∞++++ ). Εάν το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική 

παράσταση της f, τους άξονες x΄x, y’y και την ευθεία x=u είναι    

E(u)=eu−f(u) για κάθε 0u ≥≥≥≥ τότε : 

  α)  Να δειχθεί ότι f′(x)+f(x)=ex  για κάθε x∈∈∈∈ [0, ∞∞∞∞++++ ). 

  β) Να δειχθεί ότι 0
x

1)x(f
lim
x

====
−−−−

+∞+∞+∞+∞→→→→
. 

  γ) Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f. 

δ) Να λυθεί η εξίσωση f′(x)=
2

1
ηµx. 

80.  Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  µε f′(x)>2007 για κάθε 

x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Να δειχθεί ότι η Cf τέµνει την ευθεία µε εξίσωση y=2006x+1 

σε ένα ακριβώς σηµείο. 

81.  ∆ίνεται συνάρτηση f συνεχής στο (−e, +∞∞∞∞ ) η οποία ικανοποιεί τη 

σχέση f(x)=1+ ∫∫∫∫
−−−−x

0
)t(f dte για κάθε x∈∈∈∈ (−e, +∞∞∞∞ ). 

  α)  Να δειχθεί ότι ότι f(x)=ln(x+e). 

  β)  Να δειχθεί ότι η f αντιστρέφεται και να ορισθεί η αντίστροφή της. 
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  γ)  Να βρεθεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη Cf και 

τους ηµιάξονες Οx΄ και Oy. 

  δ)  Να βρεθεί η γραµµή που διαγράφουν οι εικόνες του µιγαδικού 

αριθµού z µε Re(z)≥≥≥≥ 0 στο µιγαδικό επίπεδο, εάν ισχύει ότι 

2ezxe2e x)x(f ++++≥≥≥≥−−−−++++  για κάθε x∈∈∈∈(−e, +∞∞∞∞ ). 

82.  Έστω συνάρτηση f που ικανοποιεί τη σχέση f2(x)=2xf(x)−x2f(2−x) για 

κάθε x∈∈∈∈ℜℜℜℜ  µε f(2)=0. 

  α)  Να δειχθεί ότι f(x)−x]2=x2 [1−f(2−x)] για κάθε x∈∈∈∈ℜℜℜℜ . 

  β)  Να δειχθεί ότι f(x)≤≤≤≤ 1 για κάθε x∈∈∈∈ℜℜℜℜ . 

  γ)  Εάν η Cf έχει µε τον άξονα x΄x δύο µόνο κοινά σηµεία, τότε να 

δειχθεί ότι για x=1 η f παίρνει µέγιστη τιµή f(1)=1. 

83.  Έστω f, g δύο συναρτήσεις παραγωγίσιµες στο ℜℜℜℜ . Εάν η συνάρτηση fog 

είναι ¨1-1¨, (fog)(0)=0 και για κάθε x∈∈∈∈ℜℜℜℜ  ισχύει η σχέση   

∫∫∫∫ ∫∫∫∫ ====++++)x(g
0

x
0 1dt)t)(fog(dt)t(f , τότε να δειχθεί : 

  α)  g΄(x)=-1 για κάθε x∈∈∈∈ *ℜℜℜℜ . 

  β)  ∫∫∫∫ ====++++ x)x(g
0 1dt)t(f , x∈∈∈∈ℜℜℜℜ . 

84.  Α)  Να δειχθεί ότι : 

   α) Η συνάρτηση f(x)= xln , x∈∈∈∈[1, e] αντιστρέφεται και να ορισθεί 

η  f −1 . 

   β)  ∫∫∫∫ ∫∫∫∫ ====++++e
1

1
0

x edxedxxln
2

. 

  Β)  ∆ίνεται η συνάρτηση h(x)= dtex
1

t2

∫∫∫∫ . Να δειχθεί ότι : 

   α)  h(x)≥≥≥≥ ex−e , για κάθε x∈∈∈∈[0, +∞∞∞∞ ). 

   β)  ∫∫∫∫
−−−−

====1
0 2

e1
dx)x(h . 

85.  Έστω συνεχής συνάρτηση f στο (0, +∞∞∞∞ ), µε f(x)>0 για κάθε x>0,    

f(1)=1, f(2)=3 και ∫∫∫∫∫∫∫∫ ≥≥≥≥ 2
1

2
1 dx)x(fdt)xt(f . 

  α)  Να δειχθεί ότι ∫∫∫∫ ∫∫∫∫≥≥≥≥x2
x

2
1 dx)x(fdu)u(f

x

1
. 

  β)  Να υπολογισθεί το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη 

γραφική παράσταση της f τον άξονα x΄x και τις ευθείες µε εξισώσεις 

x=1 και x=2. 

86.  α)  Να δειχθεί ότι ex−ηµx≥≥≥≥ x+1–ηµx ≥≥≥≥ x  για κάθε x∈∈∈∈[0, +∞∞∞∞ ). 

  β)  ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=
xηµe

xσυνxηµ
x −−−−
−−−−

,  x≥≥≥≥ 0. Να βρεθούν : 
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  i)  Η οριζόντια ασύµπτωτη της γραφικής παράστασης της f. 

  ii)  Οι αριθµοί α, β ώστε ηµx–συνx=α(ex−ηµx)+β(ex−ηµx)′ για κάθε x∈∈∈∈ 

[0, +∞∞∞∞ ). 

  iii) Το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση 

της f, τον άξονα x΄x και τις ευθείες µε εξισώσεις x=0 και x=
4

π
. 

87.  Έστω συνάρτηση f συνεχής στο ℜℜℜℜ  µε f(x) ≠≠≠≠ 0 και ∫∫∫∫ −−−−≥≥≥≥x
1

t 1xdt)t(fe  

για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α)  Να δειχθεί ότι f(1)=
e

1
. 

  β)  Να δειχθεί ότι f (x)>0  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  γ)  Να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=x έχει µια τουλάχιστον ρίζα στο      

(0, 1). 

  δ) Να δειχθεί ότι από τους µιγαδικούς αριθµούς z που ικανοποιούν την 

ισότητα 
2

5
i)1(ef2z ====++++−−−−  να βρεθεί εκείνος µε το µεγαλύτερο 

και το µικρότερο µέτρο. 

88.  ∆ίνεται η συνάρτηση f (x)= 2
x1

1
2010

++++
++++

,   ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α)  Να µελετηθεί η f ως προς την µονοτονία και τα ακρότατα. 

  β)  Να βρεθεί το πλήθος των ριζών της εξίσωσης f(x)=α για τις 

διάφορες τιµές του α ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  γ)  Να βρεθεί το όριο : ∫∫∫∫
++++

+∞+∞+∞+∞→→→→

1x
x

x
dt)t(flim . 

89.  Έστω συνάρτηση f συνεχής στο ℜℜℜℜ , µε f(x) ≠≠≠≠ 0 για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x , 

f(2005)=
2

1
, f(2007)=3 και f(1)f(2)=f(3)f(4). 

  α)  Να δειχθεί ότι υπάρχει ℜℜℜℜ∈∈∈∈ξ  ώστε f(ξ)=1. 

  β)  Να δειχθεί ότι υπάρχει xo∈∈∈∈ [1, 2]  ώστε f2(x)=f(1)f(2). 

  γ)  Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f δεν αντιστρέφεται. 

90.  Έστω συνάρτηση f συνεχής στο 0, f(0)=2006 και ισχύει ότι           

xf(x)+x4συν(
x

1
)=ηµ(αx), 0α ≠≠≠≠  για κάθε *x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  α) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο ℜℜℜℜ . 

  β) Να βρεθεί το α. 

  γ) Να βρεθούν τα όρια )x(flim
x −∞−∞−∞−∞→→→→

και )x(flim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

. 
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  δ) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει µια τουλάχιστον ρίζα στο ℜℜℜℜ . 

91.  Θεωρούµε συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  για την οποία ισχύει ότι η γραφική 

της παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων, στο σηµείο        

A(1, f(1)) δέχεται οριζόντια εφαπτοµένη, είναι δύο φορές παραγωγίσιµη 

στο ℜℜℜℜ  και για κάθε 0x ≠≠≠≠ ικανοποιεί την εξίσωση f′′(x)−
x

)x('f
=xex . 

  α)  Να δειχθεί ότι f(x)=xex–ex–e 1
2

x2

++++ . 

  β)  Να συγκριθούν οι αριθµοί f(e2004 ) και f(2004). 

  γ)  Εάν η συνάρτηση g είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο ℜℜℜℜ , να 

δειχθεί ότι g(0)≤≤≤≤ )
2

e
1(gdx))x(f(g1

0∫∫∫∫ −−−−≤≤≤≤ . 

92.  Έστω Cz ∈∈∈∈ , α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , βα ≠≠≠≠ και 
iαβ

iβα
)iz1( ν

++++
++++

====++++  (1). 

  α) Να δειχθεί ότι ο z δεν είναι πραγµατικός αριθµός. 

  β) Να δειχθεί ότι οι  εικόνες  του  z  στο µιγαδικό επίπεδο είναι σηµεία 

κύκλου του οποίου να  βρεθεί το κέντρο και η ακτίνα. 

  γ) Να βρεθούν οι µιγαδικοί z που έχουν το µέγιστο και το ελάχιστο 

µέτρο. 

  δ) Να δειχθεί ότι 7i43z4 <<<<++++−−−−<<<< . 

  ε) Εάν οι 1z , 2z C∈∈∈∈  ικανοποιούν την (1) να δειχθεί ότι 2zz 21 ≤≤≤≤−−−− . 

93.  ∆ίνονται οι µηδενικοί αριθµοί 1z , 2z , 3z µε ρzzz 321 ============  και  

2

1
)

z

z
Re()

z

z
Re()

z

z
Re(

1

3

3

2

2

1 −−−−============ . 

  α) Να δειχθεί ότι 0zzz 321 ====++++++++ . 

  β) Το τρίγωνό µε κορυφές τις εικόνες των 1z , 2z , 3z  είναι ισοσκελές. 

94.  ∆ίνεται η εξίσωση 0βzαz2 ====++++−−−− , Cz ∈∈∈∈ ,  α, β ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και z1, z2 είναι 

οι ρίζες της µε z1=2+i. 

  a) Να βρεθούν οι αριθµοί α, β. 

  β) Να δειχθεί ότι ο αριθµός z1
2008+z2

2008 είναι πραγµατικός. 

  γ) Έστω A(z1), B(z2), Γ(z3) οι εικόνες των µιγαδικών αριθµών  1z , 2z , 

3z  αντίστοιχα στο µιγαδικό επίπεδο µε )i17(
5

1

z

z
z

2

1
3 ++++++++==== . 

   i) Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. 
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            ii) Εάν 11 zwzw −−−−====−−−− , να δειχθεί ότι ℜℜℜℜ∈∈∈∈w . 

   iii) Να δειχθεί ότι οι εικόνες των µιγαδικών αριθµών w, που 

επαληθεύουν την εξίσωση 10zwzw 22 ====−−−−++++−−−− , βρίσκονται σε 

έλλειψη. 

95.  ∆ίνεται συνάρτηση f γνησίως αύξουσα στο ℜℜℜℜ  µε 0)1(f >>>>−−−−  και ο 

µιγαδικός αριθµός i
)1(f

34

2

)0(f)1(f
z ++++

−−−−
==== , για τον οποίο ισχύει ότι 

)i31(
2

z
z −−−−==== .  

  α) Να δειχθεί ότι f(-1)f(0)f(1)=8. 

  β) Να δειχθεί ότι z)zRe(2 ==== . 

  γ) Να δειχθεί ότι f(-1)<2<f(1). 

  δ) Να δειχθεί ότι η  f αντιστρέφεται και ισχύει  ότι 

0)z(f1 1 <<<<<<<<−−−− −−−− . 

96.  ∆ίνεται συνάρτηση f συνεχής στο ℜℜℜℜ  και η συνάρτηση g µε : 

2x4x)κ(f

1xx))κ(f1(
)x(g

46

57

++++++++

++++++++−−−−
==== , ℜℜℜℜ∈∈∈∈κ . 

  α) Να αιτιολογηθεί η άποψη ότι έχει νόηµα η αναζήτηση των ορίων : 

)x(glim
x −∞−∞−∞−∞→→→→

και )x(glim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

  β) Να βρεθεί το )x(glim
x +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

  γ) Εάν 0)x(f ≠≠≠≠  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  και f(2008)>0, να δειχθεί ότι 

+∞+∞+∞+∞====
−∞−∞−∞−∞→→→→

)x(glim
x

. 

  δ) Εάν ∈∈∈∈)κ(f [0, 1] και για τη συνάρτηση h(x)=g(x)+2008+β, ℜℜℜℜ∈∈∈∈x , 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈β  ισχύει ότι 1)x(hlim
x

====
+∞+∞+∞+∞→→→→

, να βρεθούν οι τιµές των β και f(κ). 

97.  ∆ίνεται η συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  µε ℜℜℜℜ====ℜℜℜℜ)(f  για την οποία έχουµε ότι 

η f είναι παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ , η f έχει όριο στο ∞∞∞∞++++  και 

xe)x(f )x(f ====++++  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

   α) Να δειχθεί ότι +∞+∞+∞+∞====
+∞+∞+∞+∞→→→→

)x(flim
x

. 

   β) Να δειχθεί ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο ℜℜℜℜ . 

   γ) Να δειχθεί ότι η f αντιστρέφεται και να βρεθεί η f-1. 

   δ) Να δειχθεί ότι η f έχει δεύτερη παράγωγο και είναι στοℜℜℜℜ . 
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   ε) Να δειχθεί ότι το εµβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τη  Cf, τον 

άξονα x’x και τις ευθείες µε εξισώσεις x=1 και x=e+1 είναι 
2

3
E ====  

τ.µ. 

98.  Έστω η συνεχής  συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  για την οποία ισχύει ότι 

2

1

)x(f1

5)x(xf
2

====
++++

++++
  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  και f(0)=3. 

  α) Να δειχθεί ότι 9xx)x(f 2 ++++++++==== , ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  β) Εάν g(x)=ln(f(x)) τότε : 

        i) Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της συνάρτησης g. 

   ii) Να βρεθεί η g’ και να υπολογισθεί το 

ολοκλήρωµα dx
9x

1
I 4

0 2
∫∫∫∫

++++
==== .  

       iii) Να δειχθεί ότι J+9I=K, όπου dx
9x

x
J 4

0 2

2

∫∫∫∫
++++

====  και 

dx9xK 4
0

2
∫∫∫∫ ++++==== . 

       iv) Να δειχθεί ότι J+K=20. 

       v) Να υπολογισθούν τα J, K. 

        vi) Να δειχθεί ότι η g αντιστρέφεται και ορισθεί η g-1. 

99.  Έστω οι µιγαδικοί αριθµοί z=x+yi µε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x , 
z

1
zw 2 −−−−====  και 

συνάρτηση f  παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  µε συνεχή παράγωγο στο ℜℜℜℜ . 

  α) Να δειχθεί ότι υπάρχει µοναδικός πραγµατικός αριθµός x0 τέτοιος 

ώστε ο 
z

1
z2 −−−−  να είναι πραγµατικός αριθµός. 

  β) Εάν α<β<γ, f(β)=x0, f(γ)=-1 και f’(α)>0, να δειχθεί ότι υπάρχει 

ℜℜℜℜ∈∈∈∈ξ , τέτοιο ώστε f’(ξ)=0. 

  γ) Να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα : ∫∫∫∫==== 1
0 dx)wRe(I . 

100. Θεωρούµε τη συνεχή συνάρτηση f : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  για την οποία ισχύει ότι 

10
1x

7)1x2(f
lim

1x
====

−−−−
−−−−++++

→→→→
. 

  α) Να δειχθεί ότι f(3)=7. 

  β)  Να δειχθεί ότι f’(3)=5. 

  γ) Έστω (ε) η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της f στο σηµείο 

της Μ(3, f(3)). 
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   i) Να δειχθεί ότι η (ε) έχει εξίσωση y=5x-8. 

   β) Ένα σηµείο Σ, που έχει τετµηµένη µεγαλύτερη του 3, κινείται 

στην ευθεία (ε). Εάν ο ρυθµός µεταβολής της τετµηµένης του 

είναι 2 m/sec , να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής του εµβαδού του 

τριγώνου ΟΜΣ. 

101. Έστω η συνάρτηση f(x)=x+ex-1. 

  α) Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία. 

  β) Να λυθεί η εξίσωση ex=1-x. 

  γ) Θεωρούµε τη γνησίως µονότονη συνάρτηση g : ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ  η οποία για 

κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x  ικανοποιεί τη σχέση g(x)+eg(x)=2x+1. 

   i) Να δειχθεί ότι η g είναι γνησίως αύξουσα.          

   ii) Να δειχθεί ότι g(0)=0. 

iii) Να  λυθεί η ανίσωση  (gof)(x)>0. 

iv) Να δειχθεί ότι η f αντιστρέφεται και ότι η Cf-1 διέρχεται από το 

σηµείο Μ(e, 1).  

v) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτοµένης της Cf-1 στο σηµείο Μ. 

102. ∆ίνεται η συνάρτηση dt
1t

)1tln((
)x(f 3x

2 2

2

∫∫∫∫
++++

−−−−
==== −−−−  

  α) Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της f. 

  β) Να µελετηθεί η f ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα. 

  γ) Να δειχθεί ότι 0
5x

)x(f
lim

5x
====

−−−−→→→→
. 

  δ) Να δειχθεί ότι η Cf εφάπτεται στον άξονα x’x σε δύο σηµεία. 

ε) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z=f(3)-2i. Να δειχθεί ότι η εικόνα του 

z στο επίπεδο βρίσκεται στο τέταρτο τεταρτηµόριο. 

103. ∆ίνεται η συνεχής συνάρτηση f : 0[ , ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ )  για την οποία ισχύει 

ότι dt)
t

)t(f
1(1)x(f x

1∫∫∫∫ ++++++++====  για κάθε x>0.  

  α)  Να δειχθεί ότι f(x)=xlnx+x, x>0. 

  β) Να δειχθεί ότι f(0)=0. 

  γ)  Να µελετηθεί η f ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα. 

  δ) Να δειχθεί ότι η  Cf είναι κυρτή και ότι δεν υπάρχουν τρία σηµεία 

συνευθειακά σε αυτή. 

  ε) Να δειχθεί ότι 2
1e

dx)x(f
1

e
1 ≤≤≤≤

−−−−
∫∫∫∫≤≤≤≤ . 
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104. Έστω συνεχής συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ:f  για την οποία ισχύει ότι  

dt)
e1

t
1)x(f x

x )t(f

2

∫∫∫∫
++++

++++==== −−−−  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α) Να δειχθεί ότι η f είναι περιττή και να υπολογισθεί το ολοκλήρωµα 

∫∫∫∫ −−−−==== 4016
0 dx)2008x(fI . 

  β) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη. 

   γ) Να δειχθεί ότι 
3

x
)x(f

3

==== , ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  δ) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό 
1z

iz
w

++++
++++

==== , Cz ∈∈∈∈ , µε 1z −−−−≠≠≠≠  για τον 

οποίο γνωρίζουµε ότι είναι πραγµατικός αριθµός. 

           i) Να δειχθεί ότι η εικόνα του z στο µιγαδικό επίπεδο κινείται στην 

ευθεία y=-x-1. 

        ii)  Να δειχθεί ότι υπάρχει σηµείο M(a, f(a)) της Cf  µε -1<a<0 το 

οποίο είναι εικόνα του z. 

105. Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ  µε 0()(f ====ℜℜℜℜ , )∞∞∞∞++++ , η οποία 

ικανοποιεί τη σχέση f’(x)f(-x)=1  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α) Να δειχθεί ότι η f  είναι γνησίως αύξουσα στο ℜℜℜℜ . 

  β) Να δειχθεί ότι η f είναι κυρτή στο ℜℜℜℜ . 

  γ) Να δειχθεί ότι η συνάρτηση g(x)=f(-x) είναι γνησίως φθίνουσα στο 

ℜℜℜℜ . 

  δ) Να δειχθεί ότι 
2

)1(f)0(f
dx

)x(f

)x(f 22
1
0

−−−−−−−−
====∫∫∫∫

−−−−
. 

  ε) Εάν f(0)=1 να βρεθεί η συνάρτηση f.  

106. Έστω µια συνάρτηση f δύο φορές παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ , τέτοια ώστε 

f2(x)-xf(x)+x2-3=0  για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

  α) Εάν το x=α είναι κρίσιµο σηµείο της f, να δειχθεί ότι f(α)=2α και στη 

συνέχεια να προσδιορίσετε το α. 

  β) Να εξετασθεί εάν η f παρουσιάζει καµπή. 

  γ) Να δειχθεί ότι η Cf δεν έχει ασύµπτωτη στο ∞∞∞∞++++ .  

107. ∆ίνονται οι παραγωγίσιµες συναρτήσεις f, g : (-1, )∞∞∞∞++++ ℜℜℜℜ→→→→  µε 

f(0)=g(0)=1, οι οποίες για κάθε 1(x −−−−∈∈∈∈ , )∞∞∞∞++++ ικανοποιούν τις σχέσεις  

2f’(x)+f2(x)g(x)=2g’(x)+g2(x)f(x)=0, 0)x(f ≠≠≠≠ και 0)x(g ≠≠≠≠ . 

  α) Να δειχθεί ότι f(x)=g(x)>0 για κάθε 1(x −−−−∈∈∈∈ , )∞∞∞∞++++ . 
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  β) Να δειχθεί ότι 
1x

1
)x(f

++++
==== . 

  γ) Να µελετηθεί η f ως προς τη µονοτονία και να βρεθούν οι 

ασύµπτωτες της γραφικής παράστασης. 

  δ) Να υπολογισθεί το εµβαδόν Ε(α) του χωρίου που περικλείεται από τη 

γραφική παράσταση της συνάρτησης f, τον άξονα  x’x και τις ευθείες 

µε εξισώσεις x=α, x=α+1 όπου α>0, καθώς και  το όριο )α(Elim
α +∞+∞+∞+∞→→→→

. 

108. Έστω συνάρτηση ℜℜℜℜ→→→→ℜℜℜℜ*:f  µε 0)x(f ≠≠≠≠  για κάθε *x ℜℜℜℜ∈∈∈∈  η οποία 

είναι «1-1», γνησίως αύξουσα στο διάστηµα ∆=(0, ∞∞∞∞++++ ) και έχει την 

ιδιότητα : 
)x(f

1
)x(f 1 ====−−−−  για κάθε 0x ≠≠≠≠ . 

  α) Να δειχθεί ότι f(f(x))=
x

1
 και 1)

x

1
(f)x(f ====  για κάθε 0x ≠≠≠≠ . 

  β) Να δειχθεί ότι f(1)=-1 και f(-1)=1. 

  γ) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f-1(x)=x είναι αδύνατη. 

  δ) Εάν επιπλέον η f είναι συνεχής, τότε : 

        i) Να δειχθεί ότι f(x)<0 για κάθε x>0 και f(x)>0 για κάθε x<0. 

       ii) Να δειχθεί ότι η f δεν µπορεί να είναι γνησίως αύξουσα στο 

διάστηµα ( ∞∞∞∞−−−− , 0). 

109. ∆ίνονται η ευθεία (ε) : y=x-e, η συνάρτηση g(x)=xlnx-x και µία 

συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο ℜℜℜℜ , τέτοια ώστε f’(lnx)=xlnx, για κάθε 

∈∈∈∈x (0, ∞∞∞∞++++ ). 

  α) Να δειχθεί ότι η ευθεία (ε) εφάπτεται της Cg. 

  β) i) Εάν η Cf διέρχεται από το σηµείο Α(0, -1) να δειχθεί ότι 

f(x)=g(ex) για κάθε ℜℜℜℜ∈∈∈∈x . 

       ii) Να δειχθεί ότι -1<f(x)<xe-1 για κάθε x∈∈∈∈(0, 1).  

110.Έστω συνεχής συνάρτηση f η οποία για κάθε ∈∈∈∈x (-1, 1) ικανοποιεί τις 

σχέσεις 0)x(f ≠≠≠≠  και ∫∫∫∫ ====x
0 x)dt)t(f(ηµ .  

  α) Να δειχθεί ότι f(x)>0 για κάθε ∈∈∈∈x (-1, 1).  

  β) Να δειχθεί ότι 
2x1

1
)x(f

−−−−
==== , για κάθε ∈∈∈∈x (-1, 1).  

111. Έστω συνάρτηση :f [0, 1] ℜℜℜℜ→→→→  µε πρώτη παράγωγο γνησίως φθίνουσα 

και συνεχής. ∆ίνεται ότι f(0)=0, f’(0)>0 και για κάθε ∈∈∈∈x [0, 1] είναι 

0)x(f ≥≥≥≥  και 0)x('f ≠≠≠≠ . 

  α) Να δειχθεί ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο [0, 1]. 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 118  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

  β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση f’(x)=f(1) έχει µια τουλάχιστον ρίζα στο 

(0, 1). 

  γ) Να δειχθεί ότι 
)1('f

)1(f
dx

1)x(f

11
0 2

<<<<∫∫∫∫
++++

. 

112. ∆ίνονται οι συνεχείς συναρτήσεις f, g : 0[ , ℜℜℜℜ→→→→∞∞∞∞++++ ) , οι οποίες για 

κάθε ∈∈∈∈x [0, )∞∞∞∞++++  ικανοποιούν τις σχέσεις : 0)x(f ≠≠≠≠ , 0)x(g ≠≠≠≠ , 

∫∫∫∫ ====++++ x
0 )x(g

1
dt)t(f1  και ∫∫∫∫ ====++++ x

0 )x(f

1
dt)t(g1 . 

  α) Να δειχθεί ότι f(x)>0 και g(x)>0 για κάθε ∈∈∈∈x [0, )∞∞∞∞++++ . 

  β) Να δειχθεί ότι f(x)=g(x) για κάθε ∈∈∈∈x [0, )∞∞∞∞++++ . 

  γ) Να δειχθεί ότι 
1x2

1
)x(f

++++
====  για κάθε ∈∈∈∈x [0, )∞∞∞∞++++ .
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12. ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  
 Α. ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 ΜΕΡΟΣ 10 – ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ : 

1. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΖΥΓΩΝ :  

 Εάν z 1=α+βi,  z 2 =γ+δi τότε :  

  α) 21 zz ++++ = 1z + 2z ,  β) 21 zz −−−− = 1z - 2z ,  γ) 21 z .z = 1z . 2z ,   

  δ) 










2

1

z

z
=

2

1

z

z
. 

   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

   Οι ιδιότητες των συζυγών µπορούν να αποδειχθούν µε εκτέλεση των 

πράξεων. Για παράδειγµα έχουµε : 21 z .z = (((( ))))(((( ))))δi  γβi  α ++++++++ = 

= (((( )))) βδiβγ  αδ  αγ −−−−++++++++ =(αγ–βδ)–(αδ+βγ)i και 1z . 2z =(α–βi)(γ–δi)= 

=αγ–αδi–γβi–βδ=(αγ–βδ)–(αδ+βγ)i. Είναι τα δεύτερα µέλη ίσα άρα και 

τα πρώτα. Όµοια αποδεικνύονται και οι υπόλοιπες ιδιότητες. 

 2.  Να αναφέρετε τον τρόπο επίλυσης της εξίσωσης αz 2 +βz+γ=0,  α, β, 

γ ℜℜℜℜ∈∈∈∈ , α≠≠≠≠ 0 στο C. 

   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

  Έστω αz 2 +βz+γ=0 µε α, β, γ ℜℜℜℜ∈∈∈∈  και α≠≠≠≠ 0 τότε: z 2 +
α

β
z+

α

γ
=0 ή   

z 2 +2
2α

β
z+

2

2

4α

β
=

2

2

4α

β
-
α

γ
 ή z 2 +2

2α

β
z+

2

2

4α

β
=

2

2

4α

γ4α- β
 ή   

2

2α

β
z 






 =

24α

∆
. 

  Π 1 : Εάν ∆>0 τότε η εξίσωση έχει δύο πραγµατικές ρίζες         

z 2 1, =
2α

∆ β- ±±±±
. 

   Π 2  : Εάν ∆=0 τότε  η εξίσωση έχει µία απλή πραγµατική λύση 

z=
2α

β-
. 

   Π 3  : Εάν ∆<0 τότε επειδή  
24α

∆
 

(((( ))))
24α

 ∆)1( −−−−−−−−
=

(((( ))))
(((( ))))2

22

2α

∆- i
=
(((( ))))
(((( ))))2

2

2α

∆- i
 

η εξίσωση δίνει z 2 1, =
2α

∆-i β- ±±±±
. 
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 3.  Να αναφέρετε τις ιδιότητες του µέτρου µιγαδικού αριθµού και να 

αποδείξετε αυτές που αναφέρονται στις σχέσεις που συνδέουν το 

γινόµενο και το πηλίκο µιγαδικών µε τα µέτρα τους. 

 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

   Οι ιδιότητες είναι :  α) z = z = z−−−− ,  β) z 2 =zz ,  γ) 21 z.z = 1z 2z ,  

δ) 
2

1

z

z
=

2

1

z

z
, ε) 21 zz −−−− ≤≤≤≤ 21 zz ++++ ≤ 1z + 2z , στ) v21 z ..... z.z = 

= 1z 2z … vz  και vz = z v . 

 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ των γ), δ) : 

 γ) 21 z.z 2 = 1z
2

2z
2 ⇔⇔⇔⇔ (z1z 2 ) (((( ))))2.1 zz =z 1 1z z 2 2z ⇔⇔⇔⇔ z1z 2 1z 2z = 

=z 1z 2 1z 2z  ισχύει άρα και η ισοδύναµη αρχική. 

 δ) 

2

2

1

z

z
=

2

2

2

1

z

z
⇔⇔⇔⇔ 









2

1

z

z









2

1

z

z
=

22

11

zz

zz
⇔⇔⇔⇔

2

1

z

z

2

1

z

z
=

22

11

zz

zz
 ισχύει άρα και 

η ισοδύναµη αρχική. 

ΜΕΡΟΣ 20 – ΑΝΑΛΥΣΗ : 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :  ΟΡΙΟ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ : 

 4.   Να διατυπωθεί και να αποδειχθεί το θεώρηµα ενδιαµέσων τιµών.  

   ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ : 

   Έστω µια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισµένη σε ένα κλειστό 

διάστηµα [α, β]. Αν ισχύουν: α) η f είναι συνεχής στο [α, β] και β) 

f(α) ≠≠≠≠ f(β) τότε για κάθε αριθµό κ µεταξύ των f(α) και f(β) υπάρχει 

ένα τουλάχιστον x 0  ∈∈∈∈ (α, β) : f(x 0 )=κ. 

   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ :  Υποθέτουµε ότι f(α)<f(β). Τότε ισχύει ότι 

f(α)<κ<f(β). Θεωρούµε τη συνάρτηση g(x)=f(x)–κ, x∈∈∈∈[α, β]. Τότε η 

συνάρτηση θα είναι συνεχής στο [α, β] ως διαφορά συνεχών 

συναρτήσεων και 
(((( )))) (((( ))))
(((( )))) (((( )))) 




>>>>−−−−====

<<<<−−−−====

0 κ βfβg

0 κ αfαg
. Άρα g(α)g(β)<0. Εποµένως 

εφαρµόζεται για την g το θεώρηµα Bolzano στο [α, β], δηλαδή  

υπάρχει ένα τουλάχιστον x 0 ∈∈∈∈(α, β) τέτοιο ώστε g(x 0 )=0⇔⇔⇔⇔ f(x 0 )=κ. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :  ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 5.  Να αποδείξετε ότι εάν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο 

x 0  τότε είναι και συνεχής σε αυτό. Να δειχθεί ότι το αντίστροφο δεν 

ισχύει. 
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   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

   Για x ≠≠≠≠ x 0  έχουµε : f(x)-f(x 0 )=
0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
(x-x 0 ). Άρα        

0xx
im
→→→→
ℓ [f(x)-f(x 0 )]=

0xx
im
→→→→
ℓ (((( ))))








−−−−

−−−−

−−−−
0

0

0 xx
xx

)x(f)x(f
= 

0xx
im
→→→→
ℓ

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−− 0xx
im
→→→→
ℓ (x-x 0 )=0 γιατί η f είναι παραγωγίσιµη στο x 0  

και έτσι 
0xx

im
→→→→
ℓ

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=f’(x 0 ) ℜℜℜℜ∈∈∈∈ .  Εποµένως 

0xx
im
→→→→
ℓ f(x)=f(x 0 ), δηλαδή η f είναι συνεχής στο x 0 . 

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το αντίστροφο δεν ισχύει. Έστω f(x)= x = 

=




<<<<

≥≥≥≥

0  xαν x,-

0  xαν x,
. Είναι 

















====

====−−−−====

========

−−−−

++++++++

→→→→→→→→

→→→→→→→→

0)0(f

0)x(im)x(fim και

0xim)x(fim

0x0x

0x0x

-
ℓℓ

ℓℓ

 δηλαδή η f 

είναι συνεχής στο 0. Όµως 
−−−−→→→→ 0x

imℓ
0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=

−−−−→→→→0x
imℓ

0x

0x

−−−−

−−−−−−−−
=  

=
−−−−→→→→0x

imℓ (-1)=-1, 
++++→→→→0x

imℓ
0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=

++++→→→→0x
imℓ

0x

0x

−−−−

−−−−
=

++++→→→→0x
imℓ 1=1. ∆ηλαδή η f 

είναι συνεχής στο 0 δεν είναι όµως παραγωγίσιµη στο 0. 

 6.  Να αποδειχθούν τα ακόλουθα : α) (c)’=0, c ℜℜℜℜ∈∈∈∈ ,  β) (x)’=1,               

γ) (x ν )’=ν.x 1-ν ,  ν Ν∈∈∈∈ -{0, 1},  δ) (((( ))))x ’=
x2

1
, x>0, ε) (ηµx)’=συνx, 

στ) (συνx)’=-ηµx , ζ)  (εφx)’=
xσυν

1
2

. 

   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

   α) Έστω f(x)=c, c ℜ∈ . Αν x 0 ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τότε για x≠≠≠≠ x 0  ισχύει : 

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=

0xx

cc

−−−−

−−−−
=0. Εποµένως 

0xx
im
→→→→
ℓ

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=0. ∆ηλαδή 

(c)’=0. 

   β) Έστω f(x)=x, x ℜ∈ . Αν x 0 ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τότε για x ≠ x 0  ισχύει : 

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=

0

0

xx

xx

−−−−

−−−−
=1. Εποµένως 

0xx
im
→→→→
ℓ

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=1. ∆ηλαδή 

(x)’=1. 
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   γ) Έστω f(x)=x v , ν }1,0{Ν −−−−∈∈∈∈ . Αν x 0 ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τότε για x ≠ x 0  ισχύει : 

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=

0

v
0

v

xx

xx

−−−−

−−−−
=
(((( ))))(((( ))))

0

1v
00

2v1v
0

xx

x...x.xxxx

−−−−

++++++++++++−−−− −−−−−−−−−−−−

= 

= 1ν
00

2v1v x...xxx −−−−−−−−−−−− ++++++++++++ .  Εποµένως 
0xx

im
→→→→
ℓ

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
= 

=νx 0
1v −−−− .  ∆ηλαδή (x v )’=νx 1v− . 

   δ) Έστω f(x)= x , x≥≥≥≥ 0. Αν x 0 ∈∈∈∈(0, +∞ ) τότε για x≠ x 0  ισχύει : 

0xx
im
→→→→
ℓ

0

0

xx

)f(x - f(x)

−−−−
=

0x2

1
. ∆ηλαδή ( x )’=

x2

1
, x>0.  

   ε) Έστω f(x)=ηµx, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Αν h≠≠≠≠ 0 ισχύει : 
h

)f(x - h)f(x ++++
= 

=
(((( ))))

h

ηµxhxηµ −−−−++++
=

h

ηµx - ηµhσυνx  ηµxσυνh ++++
=ηµx

(((( ))))
h

1 - συνh
+ 

+συνx
h

ηµh
 και 

0h
im
→→→→
ℓ

h

ηµh
=1, 

0h
im
→→→→
ℓ

h

1 - συνh
=0.  Εποµένως : 

0h
im
→→→→
ℓ

h

)f(x - h)f(x ++++
=συνx. ∆ηλαδή (ηµx)’=συνx. 

   στ)Έστω f(x)=συνx, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . Εάν h≠≠≠≠ 0 τότε : 
h

f(x) - h)  f(x ++++
=  

=
h

συνx - h)συν(x ++++
=

h

συνx- ηµx.ηµh - συνx.συνh
=         

=συνx
h

1 - συνh
-ηµx

h

ηµh
. Επειδή 

0h
im
→→→→
ℓ

h

1 - συνh
=0 και 

0h
im
→→→→
ℓ

h

ηµh
=1 

είναι 
0h

im
→→→→
ℓ

h

f(x) - h)  f(x ++++
=-ηµx . ∆ηλαδή: (συνx)’=-ηµx , x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

   ζ) Είναι (εφx)’=
΄

συνx

ηµx






 =

(((( )))) (((( ))))
xσυν

΄συνx ηµx. - συνx΄ηµx
2

= 

=
xσυν

xηµxσυν
2

22 ++++
=

xσυν

1
2

 για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ -{x=κπ+π/2, κ Ζ∈∈∈∈ }. 

   η) Είναι (σφx)’= 








ηµx

συνx
’=

(((( )))) (((( ))))
xηµ

΄ηµxσυνx. - ηµx΄συνx
2

= 

=
xηµ

xσυν - xηµ-
2

22

=-
xηµ

1
2

 για κάθε x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ - {x=κπ, κ Ζ∈∈∈∈ }. 

 7.  Εάν συναρτήσεις f, g  είναι παραγωγίσιµες στο σηµείο x 0  να δειχθεί 

ότι : (f+g)’(x 0 )=f’(x 0 )+g’(x 0 ). 
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   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

  Για x ≠≠≠≠ 0 ισχύει : 
(((( )))) (((( ))))

0

0

 x- x

)x(g fx)(g  f ++++−−−−++++
= 

0

00

x- x

)g(x)f(x - g(x)  f(x) −−−−++++
=

0

0

 x-x

)f(x - f(x)
+

0

0

x- x

)g(x - g(x)
. Επειδή οι 

συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο x 0  έχουµε ότι                    

0xx
im
→→→→
ℓ

(((( )))) (((( ))))
0

0

 x- x

)x(g fx)(g  f ++++−−−−++++
=

0xx
im
→→→→
ℓ

0

0

 x-x

)f(x - f(x)
+

0xx
im
→→→→
ℓ

0

0

x- x

)g(x - g(x)
= 

=f’(x 0 )+g’(x 0 ). ∆ηλαδή (f+g)΄(x 0 )=f΄(x 0 )+g΄(x 0 ). 

 8.  Να αποδειχθούν τα ακόλουθα : α) (x α )’=αx 1-α , α ℜℜℜℜ∈∈∈∈ -Ζ,                   

β) (α x )’=α x αnℓ , α>0, x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ ,  γ) ( xnℓ )’= x
1 , x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ *. 

   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

   α) Εάν y=x α =e nxαℓ  τότε θέτοντας u=α nxℓ  είναι y=e u . Εποµένως 

y’=(e u )’=e u u’=e nxαℓ α
x

1
 =x α

x

α
=αx 1-α ,  x ),0( +∞+∞+∞+∞∈∈∈∈ . 

      β) Εάν y=α x =e nαxℓ  τότε θέτοντας u=x nαℓ  είναι y=e u . Εποµένως 

y’=(e u )’=e u u’=e nαxℓ nαℓ =α x nαℓ , µε α>0 και x ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

      γ) •  Εάν x>0, τότε (((( ))))nxℓ ’= x
1 . 

   •  Εάν x<0, τότε xnℓ = nℓ (-x), οπότε θέτοντας y= nℓ (-x) και   

u=-x έχουµε : y= nαℓ . Εποµένως y’=( nuℓ )’=
u

1
u’=

x-

1
(-1)= x

1  

και άρα (((( ))))nxℓ ’=
x

1
 . 

 9.  Να δειχθεί ότι εάν η συνάρτηση f είναι ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆, 

και ισχύουν : α) f συνεχής στο ∆ και β) f’(x)=0 για κάθε εσωτερικό 

σηµείο x του ∆ τότε η f είναι σταθερή σε όλο το ∆. 

   ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

    Αρκεί να αποδείξουµε ότι για οποιαδήποτε x 1 , x 2 ∈∈∈∈∆ ισχύει :     

f(x1 )=f(x 2 ) . Εάν x1=x 2 , τότε προφανώς f(x1 )=f(x 2 ). Εάν x 1<x 2 ,  

τότε στο διάστηµα [x 1 , x 2 ] η f ικανοποιεί τις υποθέσεις του 

θεωρήµατος µέσης τιµής . Εποµένως, υπάρχει ξ∈∈∈∈(x 1 , x 2 ) τέτοιο, 

ώστε f΄(ξ)=
12

12

xx

)f(x)f(x

−−−−

−−−−
. Επειδή το ξ είναι εσωτερικό σηµείο του 
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∆, ισχύει f΄(ξ)=0. Έτσι παίρνουµε ότι f(x1 )=f(x 2 ). Σε όλες λοιπόν, 

τις περιπτώσεις είναι f(x1 )=f(x 2 ). 

 10. Να δειχθεί ότι εάν f, g  είναι δύο συναρτήσεις ορισµένες σε ένα 

διάστηµα ∆, και ισχύουν : α) οι f, g είναι συνεχείς στο ∆ και β) f’(x)= 

=g’(x) για κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆ τότε η υπάρχει σταθερά c 

τέτοια ώστε για κάθε x∈∈∈∈ ∆ να ισχύει: f(x)=g(x)+c. 

  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

    Η συνάρτηση f–g είναι συνεχής στο ∆ και για κάθε εσωτερικό σηµείο 

x∈∈∈∈∆ ισχύει : (f–g)’(x)=f΄(x)–g΄(x)=0. Εποµένως η συνάρτηση f–g 

είναι σταθερή στο ∆.  Άρα, υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε 

x ∈∈∈∈∆ να ισχύει: f(x)–g(x)=c οπότε : f(x)=g(x)+c. 

 11. Να δειχθεί ότι εάν η συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστηµα ∆ 

τότε :  

  α) Εάν f’(x)>0 σε κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆, τότε η f είναι 

γνησίως αύξουσα σε όλο το ∆. 

  β) Εάν f’(x)<0 σε κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆, τότε η f είναι 

γνησίως φθίνουσα σε όλο το ∆. 

  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

    Έστω x1 , x 2  ∈∈∈∈∆ µε x 1<x 2 . Στο διάστηµα [x1 , x 2 ] η f ικανοποιεί 

τις υποθέσεις του θεωρήµατος µέσης τιµής. Εποµένως, υπάρχει 

ξ∈(x 1 , x 2 ) τέτοιο ώστε f’(ξ)=
12

12

xx

)f(x)f(x

−−−−

−−−−
, οπότε έχουµε :       

f(x 2 )-f(x 1 )=f’(ξ)(x 2 -x 1 ). Είναι x 2 -x 1>0. Άρα : 

  •  Εάν f’(x)>0 έχουµε f(x 2 )-f(x 1 )>0 δηλαδή η f είναι γνησίως 

αύξουσα στο ∆. 

  •   Εάν f’(x)<0 έχουµε f(x 2 )-f(x 1 )<0 δηλαδή η f είναι γνησίως 

φθίνουσα στο ∆. 

 12. Να δειχθεί ότι εάν η συνάρτηση f είναι συνάρτηση ορισµένη στο 

διάστηµα ∆, και x 0  ένα εσωτερικό σηµείο  του ∆ τότε, εάν η f 

παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x 0  και είναι παραγωγίσιµη στο 

σηµείο αυτό, ισχύει ότι f’(x 0 )=0. 
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  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

  Έστω ότι η f παρουσιάζει στο x 0  τοπικό µέγιστο .Επειδή το x 0  είναι 

εσωτερικό σηµείο του ∆ και η f παρουσιάζει σε αυτό τοπικό µέγιστο, 

υπάρχει δ>0 τέτοιο, ώστε : (x 0 -δ, x 0+δ)⊆⊆⊆⊆ ∆  και f(x)≤≤≤≤ f(x 0 ), για 

κάθε x∈(x 0 -δ, x 0+δ). Επειδή, επιπλέον, η f είναι παραγωγίσιµη στο 

x 0 , ισχύει ότι : f’(x 0 )= −−−−→→→→ 0xx
imℓ

0

0

 x-x

)f(x - f(x)
=

++++→→→→ 0xx
imℓ

0

0

 x-x

)f(x - f(x)
. 

Εποµένως εάν x∈(x 0-δ, x 0 ), τότε θα είναι : 
0

0

 x-x

)f(x - f(x)
≥≥≥≥ 0 οπότε 

θα έχουµε : f’(x 0 )= −−−−→→→→ 0xx
imℓ

0

0

 x-x

)f(x - f(x)
≥0 (1). Εάν x∈∈∈∈(x 0 , x 0 +δ), 

τότε θα είναι : 
0

0

 x-x

)f(x - f(x)
≤≤≤≤ 0 οπότε θα έχουµε :                      

f’(x 0 )= ++++→→→→ 0xx
imℓ

0

0

 x-x

)f(x - f(x)
≤≤≤≤ 0 (2).  Από τις (1), (2) προκύπτει ότι 

f’(x 0 )=0.   

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

13.  Να δειχθεί ότι εάν f συνάρτηση ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆ και F µια 

παράγουσα της f στο ∆ τότε όλες οι συναρτήσεις της µορφής G(x)= 

=F(x)+c, c ℜℜℜℜ∈∈∈∈  είναι παράγουσες της f στο ∆ και αντίστροφα κάθε 

άλλη παράγουσα G της f στο ∆ παίρνει τη µορφή G(x)=F(x)+c, c ℜℜℜℜ∈∈∈∈ . 

  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

   Κάθε συνάρτηση της µορφής G(x)=F(x)+c, είναι µια παράγουσα της f 

στο ∆, αφού G΄(x)=(F(x)+c)΄=F΄(x)=f(x) , x∈∈∈∈∆. 

  Αντίστροφα : Έστω G µια άλλη παράγουσα της f στο ∆. Τότε για κάθε 

x∈∈∈∈∆ ισχύουν : F΄(x)=f(x) και G΄(x)=f(x), οπότε G΄(x)=F΄(x), x ∈∈∈∈∆. 

Εποµένως υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε G(x)= F(x)+c, για κάθε 

x∈∈∈∈∆. 

14.  Να δειχθεί ότι εάν f είναι συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστηµα [α, β] 

και G µια παράγουσα της f στο [α, β] τότε : ∫∫∫∫
β

α

f(t)dt =G(β)–G(α). 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ : 

   Η συνάρτηση F(x)= ∫∫∫∫
x

α

f(t)dt  είναι µια παράγουσα της f στο [α, β]. 

Επειδή και η G είναι µια παράγουσα της f στο [α, β] θα υπάρχει c 
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ℜℜℜℜ∈∈∈∈  τέτοιο ώστε G(x)=F(x)+c (1). Από την (1) για x=α, έχουµε 

G(α)=F(α)+c= ∫∫∫∫
α

α

f(t)dt +c=c. Έτσι παίρνουµε ότι c=G(α). Εποµένως          

G(x)=F(x)+G(α).  Από την (1) για x=β, έχουµε ότι G(β)=F(β)+G(α)= 

= ∫∫∫∫
β

α

f(t)dt +G(α). Άρα ∫∫∫∫
β

α

f(t)dt =G(β)-G(α). 
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Β. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 ΜΕΡΟΣ 10 – ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ :  

1.  Ισότητα Μιγαδικών Αριθµών – Γεωµετρική Παράσταση  Σελ. 87. 

  Μιγαδικών.    

 2.  Πράξεις στο Σύνολο C των Μιγαδικών.   Σελ. 88, 

     Σελ. 89. 

 3.  ∆ύναµη Μιγαδικού (δυνάµεις του i).   Σελ. 90. 

 4.  Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού.   Σελ. 97. 

ΜΕΡΟΣ 20 – ΑΝΑΛΥΣΗ : 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :  ΟΡΙΟ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ : 

 5.  Ορισµός Πραγµατικής Συνάρτησης.    Σελ. 133. 

6.  Ορισµός Ισότητας Συναρτήσεων.    Σελ. 141. 

7.  Ορισµός Σύνθεσης ∆ύο Συναρτήσεων.   Σελ. 143. 

8.  Γνησίως Μονότονη Συνάρτηση.    Σελ. 149. 

 9.  Ολικά Ακρότατα.    Σελ. 150. 

10.  Συνάρτηση  1-1.    Σελ. 151,  

      Σελ. 152. 

11.  Αντίστροφη Συνάρτηση.   Σελ. 154,  

      Σελ. 155.  

 12.  Πλευρικά Όρια.    Σελ. 160,  

      Σελ. 162.  

 13.  Ιδιότητες Ορίων.   Σελ. 165, 

Σελ. 166, 

      Σελ. 170, 

      Σελ. 171. 

 14.  Όριο Πολυωνυµικής, Ρητής, Εκθετικής    Σελ. 184,  

και Λογαριθµικής Συνάρτησης.   Σελ. 185. 

15. Ορισµός Ακολουθίας – Όριο Ακολουθίας.   Σελ. 186 

16.  Ορισµός Συνέχειας.  Σελ. 188 

17. Βασικές Συνεχείς Συναρτήσεις.  Σελ. 189 

18. Πράξεις µε Συνεχείς Συναρτήσεις.   Σελ. 190 

19. Ορισµός Συνέχειας σε ∆ιάστηµα.   Σελ. 191 

20. Θεώρηµα Bolzano.   Σελ. 192 
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21. Θεώρηµα Μέγιστης & Ελάχιστης Τιµής.   Σελ. 195. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :  ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

22. Ορισµός Εφαπτοµένης στην Cf  στο σηµείο της  x 0 ∈∈∈∈Af. Σελ. 212. 

23. Ορισµός Παραγωγισιµότητας στο x 0 ∈∈∈∈Af.   Σελ. 213. 

24. Ορισµός Ρυθµού Μεταβολής.   Σελ. 241. 

25. Θεώρηµα Rolle.   Σελ. 246. 

26. Θεώρηµα Μέσης Τιµής.   Σελ. 246. 

27. Ορισµός Τοπικού Μέγιστου.   Σελ. 258. 

28. Ορισµός Τοπικού Ελάχιστου.   Σελ. 259. 

29. Θεώρηµα Ακροτάτων.   Σελ. 262. 

30. Ορισµός Κυρτότητας.  Σελ. 273. 

31. Ορισµός Σηµείου Καµπής.   Σελ. 275. 

32. Ορισµοί Ασύµπτωτων.   Σελ. 279, 

   Σελ. 280.  

33. Θεώρηµα De l’ Hospital.   Σελ. 282,  

   Σελ. 283.  

34. Πιθανές Θέσεις Ακρότατων – Κρίσιµα Σηµεία.   Σελ. 261. 

35. Πιθανές Θέσεις Σηµείων Καµπής.   Σελ. 275. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :   ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

36. Ορισµός Αρχικής Συνάρτηση.   Σελ. 303. 

37. Ορισµός Αόριστου Ολοκληρώµατος.   Σελ. 304. 

38. Ιδιότητες Αόριστου Ολοκληρώµατος.  Σελ. 305. 

39. Ορισµός Εµβαδού.   Σελ. 328. 

40. Ιδιότητες Ορισµένου Ολοκληρώµατος.   Σελ. 332. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


