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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1Ο
Α1  Αν α>0 µε 1α ≠  τότε για οποιουσδήποτε 0, 21 >θθ  να δείξετε ότι ισχύουν :

1. 2α1α21α loglog)(θlog θθθ +=⋅

2. 1α1α logθlog θκκ
=  ,     Rκ ∈ (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7,5)

Α2  ∆ίνεται η συνάρτηση ( )∞+∈=  , 0  x,  log)( xxf
 Να γράψετε στο τετράδιο σας ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
 και ποιες λανθασµένες

α)   )()()( yfxfyxf ⋅=+

β)   Η f  είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση
γ)   f(e)=1 (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7,5)

B1 Αντιστοιχίστε τα νούµερα της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β

ΣΤΉΛΗ   Α ΣΤΉΛΗ   Β

1.    ηµα α.      συνα συν(-β)-ηµαηµ(-β)

2.    συν(α-β) β.      
2
συν2α1−

3.    ηµ2α γ.     )2
3()2(ηµ 22 α
π

συνα
π

−−−

4.   ηµ(α-β) δ.      
22

α2 ασυνηµ ⋅

5    συν2α ε.   )2()2( απηµηµβσυνβαπσυν −⋅−⋅−

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5)
Β2   Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση:

  Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ηµΑσυνΒ+ηµΒσυνΑ=1 τότε το τρίγωνο είναι

α. Οξυγώνιο          β. Ισόπλευρο
γ. Ορθογώνιο        δ. Κανένα από τα παραπάνω.

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5)
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ΘΕΜΑ 2Ο
∆ίνεται το πολυώνυµο 2λ)2λ()4λ()( 233 +−−+−= xxxP λλ

α) Να βρείτε τον βαθµό του Ρ(x) για τις  διάφορες τιµές του λ (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8)

β) Για λ=1 να βρεθεί το  Ρ(x) και να δείξετε ότι  η γραφική παράσταση της  συνάρτησης Ρ
διέρχεται από το σηµείο (1,-3). (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7)

γ) Να λύσετε την ανίσωση  Ρ(x)<-3. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

ΘΕΜΑ 3ο
 ∆ίνονται οι συναρτήσεις  xxf log5)( =   5log)( xxg = , ( )∞+∈ ,0x

Α. Να αποδείξετε ότι:
1.   )()( xgxf = 2.   )()()( yfxfyxf ⋅=⋅

3.   )(
)(
yf
xf

y
xf =



 4.    [ ] Νν  f(x) )( ν ∈=

νxf (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8)

      Β.  Να λύσετε την εξίσωση:   )(45)(2 xgxf ⋅+= (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8)
Γ.  Να λύσετε την ανίσωση:     )4()3( 2 −> xfxf (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 9)

ΘΕΜΑ 4ο
Α. Αν elnα1 =  και 18lnα 4 +=  ο πρώτος και τέταρτος όρος µιας αριθµητικής προόδου να

βρεθούν τα εξής.
1. Η διαφορά της προόδου. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3)
2. Αν Sν είναι το άθροισµα των ν πρώτων όρων  της παραπάνω αριθµητικής προόδου, να

δείξετε ότι: 2
)1(

ν 2ln
−

+=
vv

S ν (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7)
3. Να βρεθεί το πλήθος των όρων ώστε :

21ν
ν

3

2ln
2
1

−+=νS
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5)

Β.  ∆ίνονται οι αριθµοί 6,α2 ,α3, …,αν-1,36 ώστε να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθµητικής
προόδου.
α) Να βρεθεί η διαφορά της προόδου συναρτήσει του ν. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5)
β) Να προσδιορίσετε τον αριθµό ν αν είναι γνωστό ότι ο αν-2 είναι διπλάσιος του τέταρτου

όρου της προόδου.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5)
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