
 

 

ΘΕΜΑ 1  

1) Να δοθεί ο ορισμός της συνάρτησης. 

(Μονάδες 6) 

2) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αx2+βx+γ=0, α≠0 με τη χρήση των S και P 

μετασχηματίζεται σε x2-Sx+P=0 

(Μονάδες 4) 

3) Να δοθεί ο ορισμός της απόλυτης τιμής ενός πραγματικού αριθμού α. 

(Μονάδες 5) 

4) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστές και με Λ αν είναι 

λανθασμένες.      

i) Αν η διακρίνουσα μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης  είναι αρνητική τότε έχει δύο 

ρίζες πραγματικές και άνισες. 

ii) Η εξίσωση 𝑥𝜈=α, με ν άρτιο και α θετικό, έχει μια διπλή ρίζα. 

iii) Ισχύει ότι αν |x|<θ τότε –θ<x<θ 

iv) H εξίσωση λx=5 είναι αόριστη για λ=5 και έχει μοναδική λύση για όλες τις 

υπόλοιπες τιμές του λ 

v) Η εξίσωση x2+5x-6=0 έχει S=-5 και P=-6 

(Μονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 3 

Δίνεται συνάρτηση f με τύπο 2

4
f(x) 1 ,

x x


= − +  , της οποίας η γραφική 

παράσταση τέμνει τη διχοτόμο του 1ου και 3ου τεταρτημορίου στο σημείο M με 

τετμημένη 1.  

i) Να υπολογίσετε τον αριθμό μ. 

(Μονάδες 6) 

Για την τιμή του μ που βρήκατε στο παραπάνω ερώτημα: 

ii) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f δεν βρίσκεται ποτέ 

κάτω από τον άξονα x’x. 

(Μονάδες 4) 

iii) Θεωρήστε τον ακόλουθο ισχυρισμό «Για κάθε σημείο της Cf, το συμμετρικό του 

ως προς τον άξονα y’y είναι επίσης σημείο της Cf.» 

α) Να χαρακτηρισθεί ο ισχυρισμός ως Αληθής ή Ψευδής.  

(Μονάδες 2) 

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α).  

(Μονάδες 2) 

iv) Έστω η συνάρτηση g με τύπο = 2g(x) x f(x),x 0 . Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα 

σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με την ευθεία y=4.  

(Μονάδες 4) 

v) Δίνεται η ευθεία ε: y=f(1)x+f(-1). Να βρεθούν τα σημεία τομής της ευθείας ε με 

τους άξονες x’x και y’y.  

(Μονάδες 4) 

vi) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ η οποία είναι παράλληλη με την ευθεία ε 

του προηγούμενου ερωτήματος και διέρχεται από το συμμετρικό του σημείου Μ ως 

προς τον άξονα x’x. 

(Μονάδες 3) 


