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ΘΕΜΑ 1ο 
Μια µεταβλητή παίρνει τις τιµές : 

 

5, 3, 3ω, 3, 2ω, 3, 3ω, ω      µε ω>0 

α) Αν η µέση τιµή τους είναι 4x =− , να 

αποδείξετε ότι ω=2. 
Μονάδες 7 

β) Για ω=2 να βρείτε : 

 
i) Το εύρος των τιµών. 

Μονάδες 5 

ii) Την επικρατούσα τιµή. 
Μονάδες 5 

iii) Την τυπική απόκλιση. 
Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) =
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όπου λ∈IR    . 

 

α) Να βρείτε το f(0) και το f(2) . 

 Μονάδες 
6 

β) Να βρείτε το 
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 Μονάδες 10 

γ) Να βρείτε το λ, ώστε η συνάρτηση f να 
είναι συνεχής στο x0=1. 

 Μονάδες 9 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x)= lnx+x-1 µε x>0 
 
α) Να βρείτε το f(1) . 
 Μονάδες 4 
 
β) Να βρείτε την f΄(x) και την f΄΄(x) . 
 Μονάδες 
14 
 
γ) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι 
γνησίως αύξουσα για κάθε x>0 . 

 Μονάδες 7 
  

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Το ύψος (σε m) που βρίσκεται ένα 
τηλεκατευθυνόµενο µοντέλο αεροπλάνου, µετά 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

από χρόνο πτήσης t (sec) δίνεται από τη 
συνάρτηση:  

 

f(t) =-3t2 + 30t  ,   όπου   0≤ t ≤ 10 
 

α) Σε ποιο ύψος βρίσκεται το αεροπλάνο τη 
χρονική στιγµή t=0; 

 Μονάδες 
5 
 

β) Να βρείτε το ρυθµό µεταβολής του ύψους 
του αεροπλάνου µετά από χρόνο t. 

 

Μονάδες 7 

γ) Να βρείτε το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο το αεροπλάνο ανεβαίνει, καθώς και το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κατεβαίνει. 

Μονάδες 7 

δ) Να βρείτε τη χρονική στιγµή t κατά την 
οποία το αεροπλάνο βρίσκεται στο µέγιστο 
ύψος, καθώς και το ύψος αυτό. 

 Μονάδες 
6 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 
προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 
µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε 
καµιά άλλη σηµείωση. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 
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4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
είναι αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

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

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


